
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 061/21 
 

 

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

atribuições estatutárias,  

 

CONSIDERANDO os termos dos arts. 19, inciso III e 21, inciso IV, do Estatuto Social 

da Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO os termos da Deliberação nº 82, de 25 de março de 2013, do 

Conselho Curador da FESF-SUS; 

 

CONSIDERANDO o teor da Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 

2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e 

disposições transitórias; 

 

CONSIDERANDO o § 14 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, o qual 

estabelece: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição 

decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de 

Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de 

contribuição”.  

 

CONSIDERANDO o teor do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

pelo qual “o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não 

tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, 

importa em extinção do vínculo empregatício”  

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Promover a extinção do contrato de trabalho da empregada ENY AMURAY B. 

PAIM RODRIGUES – Controladora – Matrícula nº 91354 – mediante o seu ingresso 

voluntário no sistema geral da previdência social. 

 

Art. 2º - Devem ser gerados os cálculos rescisórios da empregada, garantido todos os 

direitos assegurados pelo tempo de vinculação com a Fundação, assegurando o 

cumprimento do aviso prévio, conforme artigo 488 da CLT. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 



 
 
Art. 4º - Este ato administrativo entrará em vigor no dia 29 de março de 2021 e deverá 

ser publicado no mural, no site institucional da FESF-SUS e seu extrato no Diário 

Oficial do Estado - DOE. 

 

 

Salvador-Bahia, 26 de março de 2021. 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral  

 


