
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 274/2021 
 

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

Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO o Projeto Política de Combate ao Racismo, com o objetivo 

de Elaboração da política e definição das ações de combate ao racismo 

institucional na FESF. 

 

CONSIDERANDO a Política de Prevenção e Combate ao Racismo 
Institucional, instituída pelo ato administrativo nº 273/2021, e em consulta 
pública no endereço eletrônico www.fesfsus.ba.gov.br  
 

CONSIDERANDO LEI Estadual Nº 13.182 DE 06 DE JUNHO DE 2014, de 

Combate ao Racismo, a LEI Federal Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010, 

que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e o Guia De Combate Ao Racismo 

Institucional da ONU, o Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA 

FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Instituir e nomear o Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo 

Institucional, em conformidade com a Política de Prevenção e Combate ao 

Racismo Institucional da FESF. 

 

§ 1º O Comitê de que trata o caput, em conformidade com o §1º do Artigo 2º da 

Política de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional, será composto 

pelos seguintes membros: 

 

1111184 - Igor do Nascimento Mesquita – SVO 

99870  -   Saulo de Tasso Santos Nascimento – NUGEP 

1111080 - Antônio Marcos Almeida Sampaio - Diretoria Geral 

1111043 - Thais Vanda Santos da Silva - Primeiro Emprego – ADM 

95594  -  Luciana America Cabral Ferreira Da Conceição  -  NUGEP 

1111163 - Reginaldo Brito de Santana - Primeiro Emprego – ADM 

 

§ 2º A participação no Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo 
Institucional será voluntária, devendo ser realizada em horário de trabalho e 
liberada pela chefia imediata, não implicando em remuneração ou qualquer tipo 

http://www.fesfsus.ba.gov.br/


 
 

de benefício adicional aos já previstos no Plano de Empregos, Carreiras e 
Salários da FESF. 

§ 3º As atividades realizadas pelo Comitê deverão ser intersetoriais, horizontais 
e transversais, favorecendo a adesão e a participação dos trabalhadores da 
FESF, do Sistema Único de Saúde e de seus usuários. 

 

Art. 2º - O Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional tem os 

seguintes objetivos: 

 

I – Liderar a implementação da Política de Prevenção e Combate ao Racismo, 

em conjunto com a Direção da FESF, zelando e fazendo respeitar os princípios 

e diretrizes nela contidos; 

 

II - Propor e apoiar o desenvolvimento de projetos e ações que contribuam para 

promover a prevenção e o combate ao racismo institucional; 

 

III – Elaborar e/ou apoiar a Direção e os demais setores da FESF na 

elaboração de atos normativos, projetos, notas técnicas, materiais educativos, 

cartilhas, dentre outros documentos, que concorram para facilitar a 

compreensão e a adesão dos trabalhadores e público geral às ações de 

prevenção e combate ao racismos, em suas diversas formas; 

 

IV - Propor o estabelecimento de parcerias, convênios ou outros mecanismos 

de cooperação com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, 

que contribuam para a prevenção e o combate ao racismo institucional; 

 

V – Tratar de episódios em que houver supostas práticas de caráter 
discriminatório, de conotação étnico-racial, no âmbito da esfera administrativa, 
garantido o sigilo da identidade das vítimas; 

VI – Viabilizar a realização de ações e atividades para sensibilização em temas 
importantes no combate ao racismo, por meio do diálogo com todas as esferas 
da Instituição, com ou sem parceiros externos;   

VII – promover cursos, imersões, palestras de aperfeiçoamento e congêneres 
em questões humanitárias, com recorte específico de proteção e fortalecimento 
da população negra, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; 

VIII – viabilizar material informativo, inclusive por meio de ações publicitárias, 
sobre o direito de não ser vítima das ações ou omissões de que trata o § 1º do 
artigo 1º da Política de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional da 
FESF; 

IX – apoiar a transparência de dados, gerados por levantamento anual, que 
envolva episódios de discriminação étnico-racial do censo; 



 
 

X – elaborar relatórios finais sobre os trabalhos desenvolvidos, com 
periodicidade anual; 

XI – estabelecer, junto com o Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP, 
critérios equânimes para processos seletivos simplificados, como a ampliação 
de cotas para pessoas não brancas, e monitorar a aplicação destes processos;  

 

Art. 3º - Os membros do Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo 
Institucional deverão assinar termo de sigilo, para proteção das informações a 
que tiverem acesso no desempenho das suas funções, e cumprir as diretrizes e 
exigências da Política de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional da 
FESF. 
 
Art. 4º -  Este ato entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Salvador-Bahia, 17 de Dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 
Diretor Geral | FESF-SUS 


