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Ata da 12a Reunião Ordinária ~e 201Ó'" ~ ,'}J
2 Conselho Curador da Fundação Estatal Sa'úde da Família (FESF)~, ~0.~1
3Aos Vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dez, na nova Sede da FundaçãG,!"/ .
4Estatal Saúde da Família, rua Portugal, n° 15, 3° andar, Comércio, Salvador, com as ,~.:=::::';'

5presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal
6Saúde da Família (FESF): Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular), Sandra
7Castro dos Santos (titular), José Heron Silva Carmo (titular), Ricardo de Souza
8Heinzelmann (suplente) dos membros da Diretoria Executiva: Hêider Aurélio Pinto
9(Diretor Geral), João Batista Cavalcante (Dir. Desenvolvimento da Atenção à

10Saúde), Alessandra Reis (Dir. Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde), Ailton
11Cardoso da Silva Júnior (Advogado Chefe); e ainda como convidados o Sr. José
12Carlos Melo de Aguiar (Presidente do Conselho Interfederativo). Às 10 horas e trinta
13minutos, havendo número legal de representantes, foi declarada aberta a sessão,
14passada a lista de presença em anexo, aprovada a ata da reunião anterior e
15apresentada a pauta do dia composta por: Informes, 1-Processo de
16Contratualização, 2-Situação de Financiamento da FESF e Questão da
17lnadimplência, 3-Composição do Conselho Curador, 4-Debate sobre Modificações
18no Estatuto, 5-Edital do Concurso, 6-Posse do Diretor Administrativo e Financeiro.
19lnformes: o Sr. Hêider Pinto anunciou a celebração de um convênio com o Ministério
20da Saúde no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de Reais) para o curso de
21especialização de todos os funcionários que passarem no concurso, inclusive para
220s trabalhadores dos NASF. Será realizada também uma especialização, articulada
23a esta, para os gestores, havendo a necessidade de definir posteriormente os
24critérios de escolha e número de especialistas por municípios. Informou também que
25sobre reunião ocorrida no dia 14/01/09 no Sindicato dos Médicos da Bahia, onde
26estavam presentes Presidentes de Sindicatos de vários Estados e membros da
27Diretoria da FENAM (Federação Nacional dos Médicos). Hêider analisou que a
28reunião foi muito produtiva e afirmou que a maioria dos sindicatos sinalizou pelo
29apoio à FESF-SUS. Nesta ocasião a Fundação foi convidada a participar de evento
30no Sindicato dos Médicos de São Luis. Foi informado também que o Ministério da
31Saúde está desenvolvendo um projeto, em Juazeiro, de Especialização em Gestão
32Clínica, no qual a Fundação foi convidada a participar. Hêider anuncia que a idéia é
33montar parceria para incorporar elementos desse projeto na especialização que será
34realizada para toda a Bahia. Informou também que, no mesmo dia à tarde, será
35realizada reunião com o Secretário de Planejamento, Sr. Walter Pinheiro, para tratar
36dos recursos do Governo do Estado, para o Fundo de Equidade da FESF e que,
37dado o esforço do Secretário junto ao Ministério e ao próprio Governo, a reunião
38poderá ser bem promissora. O Sr. Antônio Carlos informou que o Tribunal de Contas
39mandou parecer para contabilidade de Prado considerando que a Fundação não
40conta para os limites de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comprometeu-
41se com a solicitação de uma cópia desse parecer à contabilidade para apresentar à
42FESF. Após os informes foi iniciada a primeira Pauta: Processo de Contratualização.
430 Sr. João Cavalcante fez apresentação da rramenta de monitoramento da
44contratualização utilizada pelos apoiadores A ós explicar o funcionamento da
45mesma, informa que dos 134 processos, 5 Yo o 70 deles estão com dificuldades e
46apenas 48% foram concluídos ou estão b m e inhados, o que equivale a 64. O
47Sr. João informa que o quadro é dinâ . endo que no início do ano só 29
48processos estavam bem encami ém, em poucos dias esse número
49aumentou para os atuais. O s questionou se 100 contratantes tem j
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SOimpacto na condição financeira da FESF. O Sr. Hêider respondeu que, garantindo os .."d1i~~
51recursos extra-contratos atuais, não, pois esses recursos garantem o pagamento, ~>, ';,~. .:If;;
52dos custos. O Sr. João explicou que o perí.o~o de f~rias ~trapal~0.u o ~roce~so, m~s' ·t,.=~jf7
530s apoiadores junto com a Assessoria Jundlca e Dlretona Admmlstratlva Fmancelra
54têm feito um trabalho de apoio e assessoria aos municípios para que os mesmos
55possam concluir o processo e contar com a indicação do município no edital. O Sr
56João apresentou um ofício para aprovação do Conselho que convoca os municípios
57para finalizar a contratação. O Sr. Hêider relembra discussões que aconteceram em
580utras reuniões do Conselho deliberando que a data de publicação do edital seria
59um marco no processo de contratualização. Porém, a Diretoria Executiva analisa,
60ante a evidência da velocidade do processo de contratualização, que será
61necessário o mês de fevereiro. Informou ainda que o Secretário Jorge Solla afirmou
62que não pretende reduzir o recurso da CER para a Fundação e que ainda
63disponibilizará novos recursos para financiar os subsídios do Fundo de Equidade,
64porém, pediu um prazo para fechamento da contratualização a fim de que se possa
65estabelecer esse valor no planejamento financeiro da SESAB. O Sr. Ricardo
66confirmou as informações e deu mais esclarecimentos sobre a situação do repasse
67Ministerial da CER dos anos de 2008 e 2009. Informou ainda que haverá reunião do
68COSEMS, nessa semana, para discutir a CER 2010. O Sr. Ricardo avalia que é
69importante o Sr. Antônio Carlos e o Sr. José Carlos participarem dessa reunião para
70garantir os recursos da FESF. Relatou que o governo repassa R$ 44.000.000,00 aos
71municípios para co-financiamento da atenção básica, sendo que em 2010 seria no
72mínimo R$ 52.000.000,00, caso se some a garantia de no mínimo R$ 8.000.000,00
73para o Fundo de Equidade da FESF. Sr. Hêider Pinto lembrou que é necessário
74fazer uma Deliberação no Conselho Curador especificando a política de equidade da
75Fundação. Os Conselheiros deliberaram o seguinte cronograma: publicação do
76edital 01/02/2010, data final da contratualização 05/03/10, concurso entre 14/03/10 e
7721/03/2010 e próxima reunião do Conselho Curador no dia 24/02/10. O Sr. Hêider
78informou que o Sr. Jorge Solla pretende realizar evento com a presença do
79Governador para anunciar o Contrato de Programa e o montante de recursos que a
80SESAB aportará no Fundo de Equidade. O Sr. Antônio Carlos solicitou que os
81apoiadores da FESF participem das reunião dos Colegiados de Gestão
82Microrregional. O Sr. Hêider concorda e defende que os membros do Conselho
83participem também para dar ainda mais peso. Para o segundo ponto de Pauta,
84Situação de Financiamento da FESF e Questão da Inadimplência, o Sr. Hêider pediu
85que o novo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. José Sérgio Oliveira de Carvalho,
86se apresentasse ao Conselho. O mesmo começa sua apresentação informando que
87é Funcionário do Banco do Nordeste, graduado em Administração pela Universidade
88Estadual do Sudoeste da Bahia, em 1996, Pós-Graduado em Gestão Pública pela
89Fundação Visconde de Cairu, em 2003, que está concluindo curso de MBA de
90Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Tem
91doze anos de experiência na administração pública municipal (Prefeitura de Vitória
92da Conquista) como Secretário de Administração, Secretário Finanças, Secretário
93de Planejamento e Secretário de Serviços Públicos, diz tinha relação com a
94Secretaria de Saúde do município e que após conhece a roposta da Fundação
95está disposto a trabalhar pela causa da saúde da fa ília cia que o estudo
96financeiro da Fundação já está avançado e que est' o formas de melhorar
970s repasses que deverão ser realizados pis, para que os mesmos .
98possam ser realizados de mane' me ambas as partes, fazendo f"
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99com que esses recursos cheguem á Fundação de maneira mais rápida do que o q,~h;.,~::

100vem acontecendo. Informa que 2/3 dos municípios que receberam recursos da CEB.:", ••;,~
101destinados á FESF estão inadimplentes. Argumenta que a Fundação precisa teY~,,<,_,
102recurso nas datas previstas para ter liquidez e capacidade operativa. Analisa que se .
103prevalecer o perfil de pagamento atual o prognóstico é muito ruim, daí a
104necessidade de ter instrumentos para que esses recursos sejam encaminhados á
105FESF. Acredita que não se pode ter um fundo que sustente a inadimplência, porque
106desta maneira os municípios não vão se preocupar em pagar a Fundação, assim,
107propõe estratégias e ferramentas para garantir que não haja inadimplência. Uma
108dessas estratégias é a cláusula prevista no Contrato de Programa que compromete
10gefetivamente o município com o pagamento da dívida e isso seria fundamental uma
110vez que a FESF, por lei, não pode atrasar os pagamentos de seus funcionários para
lllalém do 5° dia útil de cada mês. Em Conversa com o Sr. Washington, Chefe de
112Gabinete da SESAB, percebeu que a preocupação do mesmo é com relação á
113sustentabilidade da FESF. O Sr. Sérgio propõe ainda outra estratégia que seria ter
114como regra o débito automático dos municípios para a FESF e com isso criar um
115fluxo no dia 20 e no dia 30 de cada mês para sustentar as contas da Fundação.
116Assim a mesma não precisaria se preocupar em administrar o pagamento dos
117municípios. O Sr, Antonio Carlos sugeriu que a FESF envie ao município um valor
118sugerido para esse débito automático e de quais contas eles podem tirar esses
119recursos. O Sr. Hêider comenta que o contrato de programa foi feito para assegurar
120alguns pontos e um deles é a sustentabilidade, outro é salvaguarda para o passivo
121trabalhista, pois não havia nenhum instrumento para garantir esses pontos e a
122Fundação estava muito fragilizada. O contrato de programa também contém
123algumas cláusulas para assegurar o financiamento do Estado. O Sr. Ailton explicou
1240 que está proposto no contrato de programa e passou a explanar sobre suas
125cláusulas. Relata que foi feito um decreto estadual disciplinando o contrato de
126programa. Iniciado o terceiro ponto da pauta: Composição do Conselho Curador o
127Sr. Hêider informa que o Conselho de Reitores das Universidades Públicas nunca
128respondeu o ofício solicitando que indiquem um nome e propôs que seja realizado
129pelos membros do Conselho um movimento junto ao Governo solicitando que o
130mesmo indique os dois membros que ainda faltam para completar suas cadeiras no
131Conselho Curador da FESF. O Sr. Antônio Carlos pede também que a Fundação
132faça contato diretamente com os Reitores averiguando se algum tem interesse de
133compor o Conselho. Afirmou ainda que ficará responsável pela garantia da indicação
134do nome do Conselho Estadual de Saúde para a Fundação. O Sr Antônio Carlos
135sugeriu que o ponto de pauta: Debate sobre Modificações no Estatuto fique para a
136próxima reunião do Conselho e solicitou que todos os membros estudem o estatuto
137da Fundação para se prepararem para a discussão. O Sr. Hêider chamou a atenção
138para a necessidade de marcar reunião do Conselho Interfederativo para a eleição de }r,
139novos membros para o Conselho Curador. No quinto ponto da pauta, Edital do \
140Concurso, a Sra. Alessandra fez um relato apresentando o resumo e sistematização
141das criticas e sugestões recolhidas na Consulta Pública, apresentou quais destas a [\.
142Diretoria considerou relevantes e afirmou que, m relação ao PECS, não só a '+:-
143consulta pública, mas a própria Assessori J ídica e Consultores da FESF a
144identificaram ajustes e adequações do Pia d mprego Carreira e Salários jàJ~
145aprovado pelo Conselho. Sugeriu, portanto, aprove essas correções o quanto
146antes. Informou também, que a licitaç- resa para a realização do concurso
147está em fase de finalização. ar os informou que na região do Prado
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14803 municípios farão o concurso no mesmo dia do concurso da Fund~~ção, a ;:•.~~~_:.... ~_:~_;~}
149Alessandra se comprometeu em fazer esse levantamento, O Sr. Helder pre '" ~"I'';. À~
150contas de tudo que se está fazendo em termos .de comunicação e d~vulgação .par ,.~y
151concurso e relembrou todo o processo de discussão e aprovaçao do Editai no
152Conselho Curador. Destacou alguns pontos importantes no Edital aprovado que já
153foram debatidos em diversas ocasiões no Conselho: possibilidade de escolha de
154município e microrregião; a classificação conforme essa opção; apresentação do
155número de vagas geral da FESF e não específico por município, tendo em vista a
156continuidade do processo de contratualização; observação para os candidatos
157informando que se o município que eles escolherem como primeira opção não
158finalizar a contratação a segunda opção será a válida e explicitação clara dessas
159regras no edital sobre as opções. O Sr. Antonio Carlos pediu esclarecimentos sobre
160como isso funcionará concretamente. O Sr. Ailton explicou que o candidato irá fazer
1610 concurso para a quantidade de vagas oferecidas pela fundação, porém a FESF vai
162perguntar para esse candidato a preferência dele em qual município e região ele
163gostaria de trabalhar. Explicou ainda que no edital só não estará indicada a
164quantidade de vagas de cada município pelo fato da contratualização e surgimento
165de novas vagas ser permanente e que, de outro lado, caso uma dessas vagas não
166esteja disponível no momento da contratação do profissional serão consideradas
167suas outras opções. Explicou que a vaga está condicionada à contratualização
168efetiva da mesma pelo Município. E que isto está claro no edital. O Sr. Ricardo pediu
169para Analisar com cuidado qual o número correto de titulares para não correr o risco
l70de colocar 1000 vagas e só ter 600 vagas. Ele disse concordar com a estratégia que
1710 Sr. Hêider apresentou de fazer comunicação via site e malas diretas. Após
172entendimento de todos os conselheiros, todos aprovaram a versão final do Edital. O
173Sr. Hêider explicou por tudo que envolve a FESF é necessário que ela mostre sua
174seriedade, coerência, transparência e qualidade em cada ato que realiza e que é
175importante todos que estão envolvidos nesse processo divulgarem isso. Na ultima
176pauta, Posse do Diretor Administrativo e Financeiro, foi dada a palavra ao Sr. Sérgio
177que relatou sua experiência profissional no setor público destacando seu período
lncomo Secretário de Finanças e analisando a relação em regra dessa Secretaria com
179a Secretaria de Saúde. Apresentou as motivações para ter aceitado a proposta de
180compor a FESF e afirmou com entusiasmo que vai se empenhar ao máximo no
181desafio da Fundação Estatal de Saúde da Família que, para o próprio, é um grande
182desafio profissional. O Sr. Antônio Carlos, após ouvir discurso falou em nome de
183todos os membros que o Sr. Sérgio é bem vindo e deu posse ao novo Diretor. Todos
184assinam a ata de posse em concordância. Por fim foi proposto que a próxima
185reunião aconteça no dia 24 de fevereiro de 2010, às 9 horas com pauta a ser envida
186pelo Presidente do Conselho Curador 15 dias antes da reunião. Não havendo mais
187nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão às 13 horas e 20 minutos. Assim,
188eu, Ivana Carvalho Santos Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos
189senhores membros assinada, apón lida e ~ovada. Salvador, 21 de janeiro de 2010.
1901vanaCarvalho Santos Sousa ~.
191Conselheiros: ~
192Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular):
1935andra Castro dos Santos (titular):
194JoséHeron Silva Carmo (titular)~/, ,_
195Ricardo de Souza Heinzelmannrp n .
196Diretoria Executiva da FES~
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197Hêider Aurélio Pinto:tJ~·
198João Batista Cavalca t F o
199Ailton Cardozo da Si a Junior
200Alessandra Martins dos Reis
201José Sérgio Oliveira de Carvalho
202Convidados:
203José Carlos Melo de Aguiar (Presidente do Conselho Interfederativo) _
204Luis Carlos Cardoso da Silva(Assessor da SESAB) _

í



Ricardo de Souza Heinzelmann (Suplente)

Lista de Presença da 12° Reunãão Olrdirraár~a

20 de janesro de 201 (O

Conselho Curadoí" - fESf

Consel heiros:

Antônio Carlos Silva Magalhães Neto (Titular):
/

José Heron Silva Carmo (Titular) ~7'-//' 1-

Sandra Castro dos santoS(Trtul~_~ __ mr_~~~~_~~DR_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marleide Oliveira Dutra Figueiredo (Titular) _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Maria Isabel Viana Ramos (Titular) _~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~__ ~_

José Alves Nascimento Filho (Suplente) ~~~~~~~ ~~~~~~~~~_

Milton Alves de Souza (Suplente) ~_~~~~~~~_~_~~~~~~~_~_

Maria Aparecida Souza Teixeira Dias (Suplente)_~o'+-~ ....-r-~~~~~~ __ ._~ __

Q&;h
Teima Dantas (Suplente) _~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~ __ ~ _

Diretoria Executiva FESF:

Hêider Aurélio Pinto:

João Batista Cavalcante:

Alessandra Martins dos Reis:

Jose Sérgio Oliveira de Carvalho:

Ailton Cardozo da Silva Júnior:



Convidaddos:
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