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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 272/2021 - 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 que uma Fundação Estatal é um modelo de gestão construído 
para dotar o estado brasileiro de maior capacidade na gestão de serviços 
sociais e que a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF, especificamente, é 
uma Fundação Estatal interfederada, especializada na prestação de serviços 
de saúde, e com larga experiência na proposição, construção, execução de 
programas, projetos, serviços e tecnologias, com governança e gestão 
compartilhadas com o poder público; 
 
Considerando que a FESF e o Governo do Estado, por meio da SESAB, 
decidiram que é estratégico para o SUS-Bahia a especialização da FESF na 
gestão hospitalar, constituindo-se como uma alternativa pública para a gestão 
deste tipo de equipamento na Bahia; 
 
Considerando a assinatura do Contrato de Programa nº 01/2021 e Contrato de 
Gestão Interna nº 01/2021, celebrados entre FESF e SESAB, no dia 
24/11/2021; 
 
Considerando que, mesmo com o exíguo tempo entre a assinatura dos 
referidos contratos e a data da inauguração em 06/12/2021, a FESF-SUS, 
conforme alinhamento com a SESAB, adotou todas as medidas necessárias 
para garantir os insumos, serviços e profissionais necessários ao 
funcionamento inicial do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio; 
 
Considerando que o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio é uma 

unidade hospitalar de alta complexidade, além de tratar-se da primeira unidade 

sob gestão integral da FESF, e que, portanto, todas as rotinas e fluxos de 

gestão estão em processo de construção e implementação; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir o Comitê de Gestão Hospitalar, para apoio às ações de 

implantação do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio - HMIJS, em 

Ilhés. 
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Parágrafo único. O objetivo primordial do Comitê de Gestão Hospitalar é 
garantir, em tempo oportuno, todas as condições necessárias para o 
funcionamento do HMIJS nos 3 meses iniciais de operação. 
 

 

Art. 2º - Designar os empregados abaixo relacionados para compor o Comitê: 

 

1. SEDE ADMINISTRATIVA: 

 

I. José Santos Souza Santana – Diretor Adjunto/DG – MAT: 90.043 

Suplente: Uélber Calixto dos Anjos – Controlador/DG – MAT: 1111037 

 

II. Leila Fraga Coutinho – Procuradora Jurídica/PROJUR – MAT: 95804 

Suplente: Sirleide de Cerqueira Tele - Procuradora Assistente/PROJUR  

 

III. Warnei Santos Ramos – Gestor de Núcleo - Finanças e Contabilidade 

MAT: 1111060 

Suplente: Ivonildo Dourado Bastos – Diretor de Gestão Interna – MAT: 

10092248 

 

IV. Ricardo Mascarenhas de Cerqueira Pinto - Gestor do Núcleo 

Administrativo – MAT: 93443 

Suplente: Abdon Martins Pinho – Pregoeiro – MAT: 1111302 

 
V. Laura Letícia Pires de Oliveira Mascarenhas – Gestora do Núcleo de 

Pessoas - MAT: 1111130 

Suplente: Jaina do Espírito Santo Pereira dos Santos – MAT: 95610 

 
VI. Marco Antônio Alabi – Gestor de Contrato da Maternidade de Ilhéus – 

MAT: 1111311 

Suplente: Danilo César de Souza Conceição – Coordenador 

Administrativo - MAT: 1111601 

 
VII. Maiara Paula Almeida Caldas - Gestora do serviço de Implementação da 

Política Estadual de Hospitais de Pequeno Porte - MAT: 99825 

Suplente: Bárbara Conceição Vilas Boas Marques Brito – MAT: 96449 
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2. HMIJS: 

 

I. Aline DE Oliveira Costa – Diretora – MAT: 1111594 

Suplente: Rosélia Delgado das Chagas – Coordenadora da Farmácia – 

MAT: 1111312. 

 

II. Ari Silva Santos - Diretor Administrativo Financeiro – MAT: 1111368 

Suplente: Janderson de Souza Silva – Supervisor 

Patrimônio/Almoxarifado - MAT: 1111383 

 

 

 

Art. 3º - Serão atribuições do Comitê de Gestão e Integridade, Riscos e 

Controles: 

 

I. Monitorar a operação do HMIJS, para garantir a alocação de pessoas, 

insumos e serviços necessários ao seu funcionamento, conforme os 

requisitos estabelecidos no Contrato de Gestão Interna nº 01/2021, 

celebrado entre a FESF e a SESAB; 

 

II. Apoiar e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos da Fundação 

Estatal Saúde da Família e do HMIJS, no objetivo de fomentar a 

integração das atividades de gestão necessárias ao funcionamento da 

referida unidade hospitalar; 

 

III. Monitorar as necessidades de alocação de insumos e serviços no 

HMIJS, viabilizando os processos de compra e/ou contratação em tempo 

oportuno, bem como o atendimento ao devido processo administrativo; 

 

IV. Monitorar as necessidades de alocação de pessoas no HMIJS, 

viabilizando os processos de seleção e contratação em tempo oportuno, 

bem como o atendimento ao devido processo administrativo; 

 
V. Tomar as decisões e realizar os procedimentos, no âmbito das 

competências de seus integrantes, no sentido de contribuir para a 

implantação e o bom funcionamento do HMIJS; 

 

VI. Manter a Direção Executiva da FESF informada sobre a evolução da 

operação do HMIJS, munindo-a das informações necessárias às 

tomadas de decisão estratégicas; 
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Art. 4º - 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, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 

Diretor Geral 


