
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

OF.PRE-2267  Brasília, DF 

12 de junho de 1990 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. para submeter-lhe à apre 

ciação o incluso projeto de decreto, com que se busca instituir a Fundação Na 

cional de Saúde, de conformidade com a autorização legislativa constante do ar 

tigo 11 da Lei  rig  8.029, de 12 de abril de 1990, e segundo os termos do respec 

tivo Estatuto, que igualmente segue junto. 

Na elaboração de ambos os documentos, cogitou-se da institui 

cão de uma entidade que, embora sucedanea da Fundação Serviços de Saúde Pública 

FSESP e da Superintend&icia de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM, tivesse iden 

tidade prcipria, inspirada no pensamento de eminentes sanitaristas, que ditou o 

desenho do sistema Gnico de saúde, cuja lei de organização encontra-se em trãn 

sito pelo Congresso NaCional e'em cujo texto, já aprovado pela Comissão de SaG 

de da  Camara  dos Deputados, acham-se dispostas as diretrizes norteadoras das a 

çóes e serviços de saúde, em perfeita sintonia com as definiç6es constitucio 

nais para o setor. 

Esse perfil 	dado, sobretudo, pelo rol de suas finalidades, 

quê lhe delimitam o campo de atuaç5o e onde devera lazer-se presente, no enca 

mitihà~to de soluções para os problemas de saGde publica ocorrentes em nosso 

PalS, espeCialmentti no endereçamento de medidas de prevenção e controle de doen 

cas @ outros agravos á saüde. 

Exm9 sêflhar 

Doutor ALUNI GUERRA 

DD. Miii4§trO-dê Estado da Saüde  

aã  §ããdÊ 

   



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

A par dos aspectos formais, cuja observância se impõe nos atos 

constitutivos de entes de direito privado e são, por isso mesmo, auto - explicati 

vos, releva considerar aqueles pertinentes às fontes financiadoras e ã forma de 

gestão, com enfoque especial para a condução da politica de recursos humanos, de 

vital importância para o êxito de qualquer atividade. 

As alternativas eleitas decorrem do principio da autonomia, que 

a Lei nQ 7.956, de 10 de abril de 1987, confere.ãs Fundações, impondo-se,porcon 

sequência, que se verticalize o seu conceito, para que se traduza, na 	prática, 

em poderoso instrumento assegurador da eficiência administrativa, na linha de fle 

xibilidades desejáveis para a suplantação de inúmeros obstáculos gerados pelo  ex  

cessivo apego a formalidades sem compromisso algum com resultados, antes impedi 

tivas de sua consecuçao. 

Não se trata, .pois, de mero alvitre, senão da utilização 	da 

franquia legal na elaboração de um modelo de organizaçãoque,sem romper com as me 

lhoréS praxes do Serviço Público, inove apenas no mêtodo administrativo, para  lo  

graP dêsempénno comparável com o verificado nos melhores segmentos da 	iniciati 

va prada, em cujo contexto juridixo tambêm se insere. 

A autonomia administrativa tem sentido pois na nitidez que se 

impvima aos processos de trabalho; sem qualquer exagero na medida da independên 

cia relativa que assegura, porque sobre ela estão os temperamentos do mecanismo 

da sUpervisão ministerial, previsto no Decreto-lei  rig.  200, de 25 de fevereiro de 

1967, já 	Si suficiente para apontar os limites dentro de que deve conter-se. 

Segundo esse entendimento, no Estatuto foram traçadas 	apenas 

as coórdehadaS gorais do arcabouço desejado para a instituição, dada a indole  des  

se dottatiefitd que, per materializar o nascimento da entidade, não haveria de dar-

lhe os ddhtdrhO dêfinitivos, reservados para o Regimento Interno, a ser oportu 

namente expedido, què estabelecerá, em extensão e profundidade, a sua real confi 

guração dependente de estudos ainda em andamento e de definições a serem adota 

das  corn  hii§é em avallações técnicas, já em processo de conclusão. 

tspecial realce merece ainda a solução oferecida para a absor 

ção dd pãSsáâ1 dâ FASP e da SUCAM no quadro da Fundação Nacional de SaGde, 	em 

que 	(Wu  ifitegrã1 cumprimento ;s regras aviadas a propi;sito pelo artiyo 11 da 

Lei h0. a4(52: i 	e4tada. 

SESP - 100-A 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Com efeito, a intenção do legislador, bem mais explicita 	na 

Medida Provisória que se converteu naquele diploma, no agasalha restrição 	ao 

critério nsito no anexo projeto de decreto, eis que de igual duração é o prazo 

para a transferência dos servidores daquelas instituições para a Fundação Macio 

nal de Saáde e para a opção pelo seu quadro, exigida apenas do pessoal em exer 

cïcio na SUCAM. 

Dai se tira a inalterabilidade da situação dos servidores da 

FSESP, porque no lhes foi facultado optar pela condição nova e, por 	decorrên 

cia, a manutenção de sua tabela, tal como se encontra, modificada apenas a deno 

minaçáo da instituição a que passa pertencer. 

Por outro lado, vencido o prazo de opção, assinado ao pessoal 

da SUCAM, não haveria tempo hábil para a elaboração de novo quadro em que 	fos 

sem incluidos, já que expirando-se igualmente estaria, no mesmo instante, a mar  

gem  de tempo estabelecida para que se consumasse a sua transferência para a no 

va Fundação. 

Na letra do dispositivo em comento,  hã at  mesmo, bem configu 

rado, direito desses servidores á transposição para a nova situação, independen 

tementè da Satisfação de quaisqueroutras exigências, posto que vêm de investidu 

ra anterior, legitimadora do processo, 	vista de que a alteraçáo na sua vida 

funciOnal no trará, de ordinário, a percepção de vantagens adicionais, justifi 

cadoraS da necessidade de aferição de sua capacidade para o exercicio 	de  fun  

çoes que, de resto, permanecem inalteradas e nas quais ja renderam experiência 

suficiente para no se desprezar a importância de seu concurso. 

Acresce considerar que, no decurso desse periodo,estariam  son  

do dêsfechadas, como ora se faz, as providências para a instituição da Fundação 

Naciohal de Saúde, que se concretizará com a inscrição de seu Estatuto no  Regis  

tro iVil daPêSSOaS Jurldicas, atê.  quando náo teria legitimidade para a práti 

ca dê àtô§ átitilniStratiVos e, pois, para cond.uzir procedimento mais prolongado 

dê 	ñiô dêssê pétsõál, se, para tanto, houver de ser adotada 	alternativa  

OA;  Pór §tià hâttitê2ã 1  §êja capaz de consumir o lapso de tempo fixado para 	a 

cofiêiitlô dè §úti 'frã.Feèy4-ricia, 

SESP-100-A 
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Wáíd 4rdWArcoverde  

Superintendente da SU 

MINISTERIO DA SAUDE 

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

São esses os fundamentos com que tenho por justa a expectativa 

do acolhimento de V. Exa. ã proposta, para efeito de seu envio ã Secretaria de 

Administração.  Federal, õrgão responsãvel pela analise e encaminhamento para a 

provação do Excelentssimo Senhor Presidente da Repi-iblica. 

Colho o ensejo para manifestar a V. Exa. os protestos de minha 

elevada estima e distinta consideração. 

Respondendo  pd. 	ESP. 

SESP - 100-A 



- DECRETO N2 	DE 	DE 	 DE 1990. 

Institui a Fundacão Nacional de Saúde, aprova seu Estatuto e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con-
fere o artigo 84, inciso IV da Constituição, tendo em vista o disposto 
na Lei n! 7.596, de 10 de abril de 1987, e a autorização constante de 
artigo  ii  da Lei n! 8.029, de 12 de abril de 1990, 

DECRETA:  

Art.  12. E tnstituida a Fundação Nacional de Saude  (FNS),  na 
forma do respectivo Estatuto que por este Decreto fica aprovado.  

Art.  22. A  FNS  incorporara a Fundação Serviços de Saúde Pú-
blica-FSESP, organizada nos termos da Lei 3.750, de 11 de abril de 
1960, e a Superintendência de Campanhas de Saude Pública-SUCAM, criada 
no artigo 20 do Decreto n2 66.632, de 22 de maio de 1970, com as alte-
rações que sofreram posteriormente. 

5 12. Para os efeitos deste artigo, a  FNS  sucedera a FSESP e 
a SUCAM em direitos e obrigações, independentemente de quaisquer for-
malidades; 

5 22. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as ques-
t5es trabalhistas referentes ao pessoal da SUCAM, cuja origem remonte 
a data anterior a sua inclusão no quadro da  FNS.  

5 32. Os imóveis da União, utilizados pela SUCAM nos Esta-
dos, serão transferidos para a  FNS,  destinando-se ainda a seu uso, em  

Brasilia,  as dependências de próprios federais, necessárias a sua ins-
talação.  

Art.  32. 0 quadro de pessoal da  FNS  e constituído pelos car-
gos Ou empregos dos servidores da FSESP, inclusive os da extinta Uni-
dade de Planejamento do Sul que se encontrem em exercício no Ministé-

rio da Saúde, e dos optantes na forma do § 12 deste artigo. 

5 12. Os servidores atualmente em exercicio na SUCAM poderão 
optar pela sua integração à  FNS,  no prazo de 90 (noventa) dias, conta- 

do 	da data de sua constituição, observado o disposto • no paragrafo se- 

guinte. 

5 22. Salvo manifestacão expressa em sentido contrário, a 

opção importa aceitação do regime jurídico previsto no 5 42 deste ar-
tigó, com roniincia implícita dos direitos e vantagens adquiridos na 
situação anterior, assegurada a contagem do tempo de serviço público, 
para todOS  ós  efeitos. 

. 4 	veitidd o prazo de opção, a  FNS,  em 30 (trinta) dias, 

estruturara o sQ quadra de Oéssoal, compatibilizando os cargos ou em-

pregos _dá SUCAM bm os dá FSESP, em caso de identidade ou similitude 

de fiincE5;. 



A 42. Para cumprimento do disposto neste artigo, serão ob-
servados o regime jurídico dos servidores da FSESP e a classificação 
dos repectivos cargos ou empregos, que servira de paradigma para o 
quadro de pessoal da  FNS. 

Art.  42. A  ENS  podera promover a descentralização de ações 
executivas aos Estados e Municipios, com a correspondente cessão de 
recursos  materials,  humanos e financeiros, que se torne necessaria a 
organização de sistemas locais de saúde. 

§ 12. Para a consecução do disposto neste artigo, a  FNS  po-
derá, dentro da normatividade do Sistema único de Saúde, proceder a 
cessão de uso de seus imóveis, com o respectivo equipamento e, bem as-
sim, designar servidores para prestação de serviços ás unidades cedi-
das, garantidos todos os seus direitos e vantagens. 

§ 2.2. Os imóveis serão entregues mediante simples recibo em 
inventário, de que constarão os dados indispensáveis à sua identifica-
ção e à dos bens alocados aos serviços neles instalados. 

§ 32. A  FNS  respondera pela remuneração dos servidores de-
signados para prestar serviços em unidades cedidas, na forma deste ar-
tigo, sem prejuízo para o estabelecimento de estímulos á opçáo pelo 
ingresso no quadro de pessoal da instituição por onde passarem a ter 
exerci cio.  

Art.  52, 0 Ministro de Estado da Saúde representará a União 
no ato de inscrição do Estatuto da  ENS  no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 

Art.  62. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cacâo.  

Art. 72. Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasilia, 	de 	 de 1990, 1692 da Independência e 1022 
da Rêpública. 



FUNDAC40 NACIONAL DE SAÚDE 	FNS  

ESTATUTO 

TíTULO I 

NATUREZA.E FINALIDADE  

Art.  1.2. A Fundacão Nacional de Saúde  (FNS)  é uma entidade publica do-
tada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Minis-
tério da Saúde, jurisdição em todo o território nacional, sede e foro 
no Distrito Federal e prazo de duracão indeterminado.  

Art.  2!. A  FNS  tem por finalidade: 

I - a promoção de ações e serviços para o controle de doen-
ças e de outros agravos a saúde; 

II - o desenvolvimento de açães e serviços de saneamento  ba-
sic°,  especialmente' em áreas rurais;  

III-  a realização, de forma sistematica, de estudos e pes-

quisas e de análises de situações de saúde e suas tendências; 

IV - o apoio à implementação e operacionalizacão de sistemas 
e 5014ViçOs  locals  de saúde e saneamento; 

V 	a operação, em caráter transitório ou em áreas estrate- 
gidd, dé atividades, sistemas e serviços específicos de saúde; 

VI -  a particiPação na formação e desenvolvimento de recur-

sos huttianOs Para o sistema de saúde; 

VII -  a coleta, processamento, análise e divulgação de in-
forma~ em saúde. 

TiTULO II 

ORGANIZACZO ADMINISTRATIVA 

CAPITULO I 

ESTRUTURA 116SICA 

3; A É 5 t@rá ã §@guinte estrutura básica: 

árgâõs de Direack_Superior: 
et, Pr@%idênciâ— PRESI; 

Cãn§e1No Consultivo. 

fi -  át- 46 áe 	 ia  Dirétá 
- 	 - 64:  

Imediata ao Presidente:  

I t-"'- '' çga 	e orials. 
Ishadtifia Iftidica 	JURID; 

65 AtIti45~44 = AUBI. 



IV - orgão de Planejamento e Coordenação: 
- Coordenação de Planejamento Estratégico - COPLAN. 

V - órgãos Específicos: 
a) Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI; 
b) Diretoria de Operações 	DIROP; 
e) Diretoria de Administracão -DIRAU. 

VI - Unidades Descentralizadas: 
a) Instituto Evandro Chagas; 
b) Centro Nacional de Primatas; 
c) Escola de Enfermagem de Manaus. 

VII-  Unidades  Regionals: 
- Coordenadorias Regionals. 

5 12. O Instituto Evandro Chagas, que incorporara o Centro 
Nacional de Primatas, fica subordinado ao Centro Nacional de Epidemic- 
logia 	CENEPI. 

5 	22. A Escola de Enfermagem de Manaus fica subordinada á 
Coordenação de Planejamento Estratégico - COPLAN. 

5 	32. A  FNS  dispara de 26 (vinte e seis) coordenadorias  
regionals,  subordinadas à Diretoria de Operações 	DIROP. 

CAPITULO II 

ESTRUTURA REGIMENTAL 

SECO I 

CONSELHO CONSULTIVO  

Art.  42 - O Conselho Consultivo, órgão de Direção Superior  da  ENS,  tem 
por finalidade o estudo e a análise de situação conjuntural e de pará-
metros que permitam o desenho da ação estrategica da Fundação a curto, 
médio e longo Prazo.  

Art,  52 - O Conselho Consultivo é integrado pelos dirigentes das uni-
dades da Estrutura Básica da  FNS  que se subordinam diretamente ao Pre-
sidente e por até 06 (seis) membros, por este convidados. 

SECO II. 

GABINETE  

Art.  6! - O Gabinete, órgão de Assistência Direta e Imediata ao Pre- 
sidente,  tern  por finallOade a assistência ao Fresidente em sua repre-
sentação politica e social, a p_reparacão do despacho do expediente e o 
apoio ao Conselho Consultivo em serviços de secretaria. 

SECZO III  

PROCURADORIA JURÍDICA  

Art.  7R - A Procuradoria Juridtca, árgão Setorial do Sistema da Advo- 
cacia Geral, da União,  Lem  por finalidade 	a representação judicial 



ativa e passiva da  FNS  e a consultoria juridica.  

Art.  82 - A JURID tem a seguinte estrutura: 
I - Serviço de Procedimentos Contenciosos - SECONT; 
II- Serviço de Consultoria - SERCON. 

SECO IV 

AUDITORIA 

Art.  92 - A Auditoria, órgão Setorial do Sistema de Administracão Fi-
nanceira e Contabilidade, tem por finalidade o controle e a fiscaliza-
ção da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros e o acompa-
nhamento da execução dos programas de trabalho.  

Art.  10 - A  AUDIT  tem a seguinte estrutura: 
I - Serviço de Auditoria Financeira 	SAF; 
II- Serviço de Auditoria Operacional -  SAO.  

SECO V 

COORDENAC2i0 DE PLANEJAMENTO ESTRATdGICO (CcdFt.AN)  

Art.  11 - A Coordenação de Planejamento Estratégico, unidade do Sis-
tema de Suporte ao Processo Decisório da  ENS,  tem por finalidade co-
ordenar as açães da  FNS  nas áreas de planejamento e orçamento, avalia-
ção de desempenho e desenvolvimento institucional, comunicação, educa-
ção e documentacão, e informática.  

Art.  12 - Além da Escola de Enfermagem de Manaus, a ela subordinada, 
a COPLAN tem a seguinte estrutura: 

I - Coordenadorla de Métodos de Planejamento e Informatica 

-  COMP;  
II- Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional - CODI;  

III- Coordenadoria de Comunicação, Educação e Documentação 
COME O; 

IV- Coordenadoria de Orçamento e Programação  -COOP. 

Art.  13 - A COPLAN disporá de até 12 (doze) gerentes para a adminis-
tração e coordenação de áreas e projetos específicos. 

SECO VI 
	

Px;  

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 

Art.  14 - O Centro Nacional de-Epidemiologia, unidade do Sistema de 
Apdid e Desenvolvimento Técnico-Científico da  FNS,  tem por finalidade  
promo~  d uto da metodologia epidemiológica em todos os níveis do 
Sistema áhítd do Saúde, desenvolvendo atividades de coleta e processa-
mento 4 de ififàfifi45eS ê a analise de situação de saúde, proporcionando 
~W4.para forrthlação oé Políticas e para a organização e geren- 
ditii  ã't; 	 .áào 

08 h itiíta Evañdrõ Chagas, a ele subordinado, o CENE- 
PI :.teM 	 ethitÜá 

- Coordenadoria de Informaç5es Epidemiológicas-COINF; 



' II- Coordenadoria de.Vigiláncia Epidemiológica-COVIG;  
III- Coordenadoria de Acompanhamento e Analise de Situação 

de Saúde - CAASS; 
IV- Coordenadoria de Avaliação de Impacto de Ações de Saú-

de - COIMP; 
V - Coordenadoria de Capacitação e Difusão de Informacões-

CODIF.  

Art.  /6 - O CENEPI disporá de até 15 (quinze) gerentes para a adminis-
tração e coordenação de áreas e projetos específicos. 

SECO VI 

DIRETORIA DE OPERAUES  

Art.  17 - A Diretoria de Operações, unidade do Sistema de Operações 
da  ENS,  tem par finalidade a coordenação e a execução de ações e ser-
vicos de saúde e saneamento e de atividades e programas de assistência 
e cooperação técnica a estados e municípios.  

Art.  18 	- Além das coordenadorias  regionals  a ela subordinadas, 	a 
DIROP tem a seguinte estrutura: 

--At I - Coordenadoria de Ações de Saúde para Indivíduos e Popu- 

	

lacões 	COSIP; 
II- Coordenadoria de Controle de Vetores e Reservatórios -  

COVET; 
III- Coordenadoria de Laboratórios de Saúde Pública - COLAB; 

IV- Coordenadoria de Saneamento - COSAN; 
Coordenadoria de Assistência e Cooperação Técnica 
COTEC.  

Art.  19 - A DIROP disporá de até 15 (quinze) gerentes para a adminis-

tração e coordenação de áreas e projetos específicos. 

SECO VII 

DIRETORIA DE ADMINISTRAM) C:1)Ltn:D)  

Art.  20 - A Diretoria de Administração, unidade do Sistema de Suporte 
Logistico-Administrativo da  ENS,  tem por finalidade a coordenaçáo e 
execucão das atividades das áreas de orçamento e finanças, contabili-
dade, recursos logísticos e recursos humanos. 

Arte 2/ - A DIRAD tem a seguinte estrutura: 

- Departamento de Administração Financeira: 
a) Divisão de Execução Orçamentária; 
b) Diviso de Execucão.Financeira; 
c) Divisão de Contabilidade;  
di  Serviço de Acompanhamento Orçamentário-Financeiro 

de Programas Especiais;  
di)  SerVicó de Análise de Custos. 

- 	DéOártátfiénto dé Administração de Recursos Logísticos: 
ai Divisão de Suprimentos, . 	. 
b, Ói.t;is54) de Patrimônio; 

de Cómunicacões Administrativas; 
c4 04,04,-3X0 do Transportes; 
e) Diviso de Serviços Gerais; 



F) Serviço de Artes Gráficas; 
g) Serviço de Microfilmagem.  

III-  Departamento de Recursos Humanos: 
a) Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
b) Divisão de Ingresso; 
c) Divisão de Cadastro, Lotacão e Movimentação; 
d) Divisão de Legislação de Pessoal; 
e) Divisão de Pagamento de Pessoal; 
F) Serviço de Assistência Social; 
g) Serviço de Relações do Trabalho. 

	

.DP1-0. 	vs.  0,41,114. 	 41,) r t(  

Art.  22 - A Diretoria de Administração disporá de até 30 (trinta) ge-
rentes para o exercício de coordenação de atividades a nível de Seção 
OU Serviço. 

SECO VIII 

UNIDADES DESCENTRALIZADAS  

Art.  23 - As unidades descentralizadas terão sua organização definida 
em regimento próprio aprovado pelo Presidente da  ENS  e instâncias com-
petentes, quando for o caso. 

SECO IX 

SNSWES 114ApNAIS  

Art.  24 - As unidades  regionals  terão regimentos próprios aprovados 
pelo Presidente da  FNS.  

Parágrafo único - Os regimentos das unidades  regionals  serão elabora- 
dos a partir d

i
r seguintes parâmetros: 

krt--ick., 

I - Todas as coordenadorlas terão em suas estruturas 
básicas: 

a) uma unidade do Sistema de Planejamento; 
b) uma unidade do Sistema de Operações; 
c) uma unidade do Sistema de Administração._ 

	

II 	- De acordo com a necessidade dos serviços e em 
articulaeãd com a unidade Central correspondente, as coordenadorias 
regionais diSPOrão de uma Assessoria Jurídica.  

III  - As unidades referidas nos ítens I e II estarão 
tecnicaMêMé vinculadas às unidades correspondentes da Direção Central 
da  FNS  e administrativamente subordinar-se-ão aos respectivos coorde-
nadores. 

Cada cooraenadoria Regional dispora de até 10 
(dez) gerentes para 	supervisão das atividades a ela atribuídas. 

õtt d rigentes das unidades regionais serão nomea- 
49S por 	P dd i!4,,êidèh€ê éjà Èúi observadas as seguintes exigências e 

6 	 t.ide- . T 	ou equivalente; 
3 Ph- tiir tdhipróvada competência técnica e admi _ 

è 	 1 '  

hivã, ptobldado#  0“periência e perfil ade-
quado às necessidades do cargo. 



Art.  25 - Todas as unidades que comptiem a Estrutura Básica da  FNS  
contarão com um Serviço de Apoio Administrativq, competindo-lhe a exe-
cução das atribui-c-5es—ciert- i-nen-t&s- ao Sistema de Suporte Logístico-Ad-
ministrativo, definidas em conjunto com a Diretoria de Administra-
ção. 

TITULO  III  

PATRIMÔNIO, FINANCIAMENTO, MODELO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

CAPITULO 

PATRIM6NIO 

Art.26 - 	O patrimônio da  ENS  será constituído: 

- pelos bens móveis e Semoventes da FSESP e SUCAM; 

II - pelos imóveis da FSESP e as que, utilizados pela SUCAM, 
venham a ser transferidos pela União. 

CAPITULO II 

FINANCIAMENTO  

Art  .27 - São recursos da  ENS:  

transferências do orçamento da Seguridade Social; 

II - importâncias que, à conta de créditos orçamentários ou 
especiais, 	lhe forem destinados por órgãos públicos federais, esta- 
duais e municipais;  

III  - contribuições de qualquer natureza de entidades parti-
culares, nacionais ou estrangeiras; 

IV 	- os provenientes de empréstimos externos e da coopera- 
ção de organismos nacionais e internacionais; 

V 	- doações  individuals  e donativos angariados através de 
campanha pública de mobilização social; 

VI - contrapartidas pelos serviços de qualquer natureza, in- 
clusive quando 	executados mediante acordos, ajustes, convênios ou 
contrãtOS; 

V//- produtos de operações de crédito; 

VIII - resultados obtidos com alienações patrimoniais; 

r'èfidiffiehEõs de aplicação no mercado aberto; 

Sidós 	Urádbs êffi balanço no final do exercício finan- 
ceirót 

Ôá 	do oualowor  natureza.  



Parágy- afo.único. A aplicação prevista no item IX somente será permiti-
da se!E prejuízo da oportuna satisfação dos compromissos assumidos pela  
FNS.  

CAPITULO VI 

GESTO  

Art.  29 - A  ENS  gozara de autonomia administrativa e financeira, 	que 
consistirá na adoção de modelo próprio de gestão, especialmente quan-
to: 

I - à aplicação dos recursos orçamentários e financeiros; 

II - a politica de recursos humanos;  

III-  ao controle interno.  

Art.  29 	A gestão financeira obedecerá ao orcamento anual, que espe- 
cificará as atividades e projetos a serem desenvolvidos, estimara a 
receita por fontes e fixara a despesa a nível de categorias econômi-
cas. 

5 12. No orçamento serão consolidados os planes de traba-
1h04 Organizados por operações e projetos de ação, estabelecidos em 
funçãd da análise de problemas de saúde do âmbito da instituição, 
compatibilizando-os com o teto da despesa para o exercício. 

5 2!. Os planos de trabalho indicarão  us  problemas, 	seus 
descritores e respectivos objetivos, meios para alcançá-los, custos 
estimados, estratégias de ação e outras informações consideradas úteis 
Para a perfeita compreensão.do  que se pretende realizar.  

Art. JO  - Na aquisição de bens e na contratação de obras e servicos, 
observar-se-ão os princípios gerais de licitação, especialmente quanta 
à uniVeralização de oportunidades aos fornecedores, prestadores de 
serviçOS e construtores, e à melhor oferta, considerada em face da 
previsão de custos e das especificidades técnicas, levantadas antes 
dos atos convocatouios do procedimento. 

Parágrafo único. Respeitado o disposto neste artigo, é fa-
cUltadã á adOçãO d alternativas simplificadas de licitação, com alte- 
ração, 	Critérics,  para a escolha da melhor proposta, sempre que ou- 
tra frthU1á 	revelar mais vantajosa para a Fundação.  

Art. it 	164,ã Unidades-fim abster-se-ão da prática de atos relativos à 
adminitfitãó de átividades-meio, devendo, para a realização de seus 
planos, hà  title  déliendam de providências referidas neste artigo, arti- 

tddi 64 és*,‘.14.c.c 

Parágfaf"d úniCo. Todos e quaisquer atos relacionados com a 
administfãti"4@ itíg ffittiduMa vez solicitados pelos dirigentes das uni- 
de 	 sropfiEadoS Otdd táerv¡co de apoio a que estiver afeta 
a at,idadc:i; 61t4lé";$6nildi4,1 	Manifesta ilegalidade. 

ert,_ 32 	 '4'4"iqãd àà N9 observar-se-ão os princípios da adminis- 
e,grencia por_oujetids fixados pela definição dos problemas 

dó íedâ b 



CAPITULO IV 

ADMINISTRACZO DE PESSOAL  

Art.  33 - A politica de recursos humanos da  ENS,  para o pessoal téc-
nico, auxiliar e administrativo, assegurará a isonomia de remuneracão 
e a uniformidade de critérios, tanto para o ingresso, mediante concur-
so  public°,  quanta para a promoção e ascensão Funcional, com valoriza-
ção do desempenho, da titulação do servidor e da dedicação exclusiva. 

'5 12.Integrarão o quadro de pessoal da  FNS,  além das funções 
de . direcão, chefia e assessoramento, preenchidas pelo critério de con-
fiança, os cargos efetivas, estruturados em carreiras, de acordo com a 
natureza, grau de responsabilidade e complexidade das respectivas ta-
refas típicas e as qualificações exigidas para o seu desempenho. 

5 2?. A  FNS  gerará estímulos 	à especialização, de modo a 
comprometer as equipes profissionais com as suas finalidades institu-
cionaisloferecendo condições de treinamento e aperfeiçoamento ao seu 
Pessoal, em artieulação, se necessário, com as instituicões do género 
ou de ensino universitário, nacionais ou estrangeiras. 

5 32. 	A concessão de bolsas de estudo ficará condicionada 
à çontraprestação de serviços, sem prejuízo da retribuição devida, por 
prezo no inferior a 3 (três) anos, ou à restituição do valor cor-
respondente, parcelado segundo as possibilidades financeiras do candi-
tado contemplado e atualizado até a data do pagamento.  

Art.  34 - A  ENS  poderá contratar empregados, sob o regime da legisla-
o trabalhista, por tempo determinado, para atender a necessidade 

temporária e excepcional dos serviços de combate a epidemias e ende-
mias, mediante autorização da Secretaria da Administração Federal. 

TITULO IV 

DISPOSIC3ES GERAIS  

Art.  35 - O Presidente da  FNS  será nomeado pelo Chefe do Poder Execu-
tivo, mediante indicação do Ministro de Estado da Saúde.  

Art.  36 - A  ENS  será representada administrativamente pelo seu Presi-
dente  el  em juízo, ativa ou passivamente, pelos membros integrantes 
de sua Procuradoria Jurídica, com os poderes previstos no 5 42  el  me- 

diante autorização daquele 	os especiais estabelecidos na parte final 
do § 52, ambos do artigo 70 da Lei n2 1.215, de 27 de abril de 1963  

Art.  37 - O Regimento Interno da  ENS,  aprovado pelo Ministro de Estado  
Oa  Saúcle, 	etalhará a competência da5 uniclude5 e e.5pecj.fiur4 
atribuições de suas chefias.  

Art.  39 - 	Os mecanismos de gestão e de seu controle, segundo os 
principios da autonomia administrativa e financeira, serão detalhados 
em ato do Presidente da  ENS,  homologado pelo Ministro de Estadó da 
Saúde.  

Art.  39 - Em caso de extinção da  ENS,  seus bens e direitos passarão à 
União, depois de satisfeitos os compromissos financeiros assumido com 
terceiros. 



Art.  40 - Este Estatuto, uma vez aprovado pelo Chefe do Poder Execu-
tivo, será publicado no Diário Oficial da União  e l  em seguida, inscri-
to no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

Brasília, de 	 de 1.990 

•:•4 
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