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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 249/2020 - DE 

 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das 

suas atribuições estatutárias,  

 

CONSIDERANDO os termos dos art. 19, inciso VI do Estatuto Social da 

Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO o Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2020, celebrado 

entre a FESF e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do 

Nordeste, que define a participação do Consórcio, na condição de parceiro 

público e em conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma 

Eletrônica da Saúde (IPES), da qual o Consórcio deverá compor o Conselho de 

Governança de Dados; 

 

CONSIDERANDO a adesão dos 09 (nove) estados do nordeste ao convênio de 

cooperação supracitado, e a indicação, por estes estados, de municípios de 

seu território para participação no projeto IPES; 

 

CONSIDERANDO a importância do papel desempenhado pela iPeS no 

combate à COVID-19, mesmo ainda em estágio piloto de implantação, e o 

potencial desta plataforma para integrar as informações clínicas e gerenciais 

produzidas pelos diversos serviços de saúde e sistemas de informação, e que 

os dados e informações produzidos pela iPeS são de grande valia para a 

formulação e o desenvolvimento de políticas públicas pelo Consórcio e seus 

estados membros; 

 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica nº 02/2019, 

celebrado entre a FESF e parceiros tecnológicos para o desenvolvimento de 

uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam  implantar  um 

registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e 

soluções utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de 

gestão da informação que qualifique a atenção à saúde e a  tomada de decisão 

de profissionais, usuários e gestores   do   SUS   e   que promova  a  criação  e  

estruturação  de  um Ecossistema de Inovação, possibilitando parcerias   para  

o  desenvolvimento  tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 

negócios com geração de emprego e renda; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir o Conselho de Governança dos Dados e do Interesse Público 

(CoGDIP), para atendimento ao disposto na Cláusula Terceira, incisos I e II, do 

convênio 02/2020, celebrado entre a FESF e o Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste. 

 

Art. 2º - O Conselho de Governança dos Dados e do Interesse Público 

(CoGDIP) tem por objetivo zelar pelas finalidades sociais, orientar 

estrategicamente, monitorar e fiscalizar as atividades, funcionamento e 

resultados gerais da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPeS). 

Art. 3º -  O CoGDIP é órgão consultivo, ouvido pela gestão da iPeS, nos 

assuntos estratégicos que lhe sejam pertinentes, tendo como atribuições: 

I – zelar pelo interesse e finalidades públicas e sociais da iPeS, buscando 

maximizar os resultados e o aumento de efetividade e eficiência dos serviços 

públicos; 

II – acompanhar e orientar estrategicamente as atividades, serviços, 

funcionamento e resultados gerais da iPeS; 

III – apoiar e orientar a gestão da iPeS na identificação, monitoramento e 

gestão dos principais riscos aos quais a organização está exposta;  

IV – propor, apoiar e orientar a realização de ações e atividades que garantam 

o uso ético, estratégico e responsável dos dados, observando o interesse 

público, a privacidade dos usuários, a bioética, os contratos e a legislação, com 

especial atenção à Lei Geral de Proteção de Dados; e 

V – proteger e valorizar a organização, buscando o equilíbrio entre os anseios 

das partes interessadas - participantes, parceiros de diversas natureza, 

contratantes, apoiadores, investidores, beneficiários e usuários - e otimizando 

os resultados da iPeS, de modo que ela seja autossustentável e mantenha-se 

exclusivamente da prestação de serviços aos setores público e privado. 
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Art. 4º -  O Conselho de Governança dos Dados e do Interesse Público da iPeS 

será composto 09 membros titulares, e seus respectivos suplentes, na seguinte 

distribuição: 

I – 01 (um) membro representando o Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste; 

II – 1 (um) membro representando uma Secretaria Estadual de Saúde indicado 

pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste; 

III – 1 (um) membro representando um Conselho de Secretários Municipais de 

Saúde indicado pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável 

do Nordeste; 

IV – 1 (um) membro indicado pela Fundação Estatal Saúde da Família;  

V – 1 (um) membro indicado pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação 

da Bahia; 

VI – 1 (um) membro representando universidades, instituições de pesquisa e 

de ciência e tecnologia, preferencialmente que tenha relação com a iPeS, 

indicado pela Fundação Estatal Saúde da Família e parceiros no 

desenvolvimento da iPeS; 

VII – 1 (um) membro representando empresas que participam do ecossistema 

de inovação da iPeS indicado pela Fundação Estatal Saúde da Família e 

parceiros no desenvolvimento da iPeS;  

VIII – 1 (um) membro representando trabalhadores da saúde que utilizam 

serviços e produtos da iPeS Fundação Estatal Saúde da Família e parceiros no 

desenvolvimento da iPeS;  

IX – 1 (um) membro representando cidadãos usuários de serviços e produtos 

da iPeS indicado pela Fundação Estatal Saúde da Família e parceiros no 

desenvolvimento da iPeS. 

Parágrafo único. Os conselheiros indicados terão mandato de 02 (dois) anos, 

com possibilidade de 01 (uma) recondução. 
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Parágrafo segundo. Os órgãos ou instituições responsáveis pela indicação 

poderão, a qualquer tempo, substituir os membros titulares e/ou suplentes, 

bastando, para isso, comunicação por ofício à Fundação Estatal Saúde da 

Família. 

 

Art. 5º - O Conselho de Governança dos Dados e do Interesse Público será 

assessorado pelo Comitê de Ética da iPeS, que deverá ser composto por 

profissionais com conhecimentos e estudos relacionados a uma ou mais das 

seguintes áreas: 

 

I – Lei Geral de Proteção de Dados; 

II – bioética e normatizações éticas das profissões de saúde; 

III – princípios do Sistema Único de Saúde e da gestão e administração 

pública; e 

IV – tecnologias de comunicação e informação aplicadas ao setor saúde e à 

gestão de informações. 

 

Parágrafo primeiro. A FESF, juntamente com os parceiros no 

desenvolvimento da iPeS, indicará os membros Comitê de Ética e submeterá, 

em tempo oportuno, à apreciação e aprovação do Conselho de Governança 

dos Dados e do Interesse Público. 

Parágrafo segundo. Os indicados devem ter formação, estudos, experiência 

e/ou função compatível demonstrável na área para a qual foi indicado. 

Parágrafo terceiro. Na composição do Comitê de Ética, cada uma das áreas 

indicadas no caput deve estar contemplada com ao menos um indicado.   

 

Art. 6º - Uma vez constituído, o Conselho de Governança dos Dados e do 

Interesse Público deve elaborar e aprovar um regimento interno, com as suas 

normas de funcionamento, devendo contemplar, minimamente: 

I – funções e responsabilidades; 

II – atribuições; 

III – estrutura administrativa e funcionamento; 
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IV - deveres e responsabilidades dos membros; 

V - quórum mínimo para as reuniões e para as decisões; 

VI – dentre outros. 

 

Art. 6º - Este ato administrativo entrará em vigor na data da sua assinatura e 

deverá ser publicado no mural, no site institucional da FESF-SUS. 

 

 

Salvador-Bahia, 04 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 


