
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

~~~(0'0 " .,. '?é"
l·;'V ~ ~,..••,I ,'::cO F'1 IC) C~I·~r. E... _. ·.···--·1 5i
'\''~:';"."-..•.~m_.~.'~/.J

~. Eti, ,',.y
Ata da 153 Reunião Ordinária de~&L.,."."p':~·'

Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dez, no Bahia Othon Palace Hotel
localizado na Av. Oceânica, 2294 - Ondina, Auditório Pelourinho A, Salvador/BA, na
ocasião do Encontro de Secretários de Saúde da Bahia, com as presenças dos
Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família
(FESF): Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular), Sandra Castro dos Santos
(titular), José Heron Silva Carmo (titular), Ricardo de Souza Heinzelmann (suplente),
Washington Couto (titular), Maria Isabel Viana Ramos (titular) dos membros da
Diretoria Executiva: Hêider Aurélio Pinto (Diretor Geral), João Batista Cavalcante
(Dir. Desenvolvimento da Atenção à Saúde), Alessandra Reis (Dir. Gestão do
Trabalho e da Educação em Saúde); e ainda como convidados o Sr. José Carlos
Melo de Aguiar (Presidente do Conselho Interfederativo) e a Sra. Maristela Alencar
de Alcântara Vieira Antonio (Vice-presidente do Conselho Interfederativo). Às 10
horas, havendo número legal de representantes, foi declarada aberta a sessão,
passada a lista de presença em anexo, aprovada a ata da reunião anterior e
apresentada a pauta do dia composta por: 1 - Aprovação das Adequações e
Modificações do PECS, Anexos e Regulamentos Complementares, 2- Prestação de
Contas do ano de 2009 e Balanço Financeiro; 3 - Discussão da Reunião do
Conselho Interfederativo. O Senhor Presidente declarou aberta a sessão e antes de
apresentar a pauta do dia, falou da importância da reunião do Conselho
Interfederativo que acontecerá hoje às 14h, colocou que é um momento ímpar para
a apresentação de tudo que foi realizado pela FESF e Conselho Curador ao longo
desse ano de gestão, e que a participação do COSEMS, neste momento, faz os
municípios perceberem a importância e a seriedade do trabalho; aproveitando o
comentário do Sr. Antônio Carlos, o Sr. Hêider sugere inverter as pautas e começar
pela terceira Pauta que é a Discussão da Reunião do Conselho Interfederativo -
COIN, o Presidente do Conselho e demais membros acatam a sugestão e o
Presidente inicia a 13 pauta informando que nesta reunião (do COIN) haverá dois
momentos absolutamente importantes: a discussão e referendo ao Estatuto
aprovado na 14° reunião do Conselho Curador e, num segundo momento duas
eleições: de novos membros do Conselho Curador para complementar o mandato
daqueles que por diferentes motivos tiveram que abandonar a cadeira e a eleição
dos membros do Conselho Fiscal. O Sr. Antônio Carlos propõe que lógica de eleição
e, por conseguinte, a composição do Conselho Fiscal siga a mesma lógica regional
de constituição e escolha dos membros do Conselho Curador - a Bahia agrupada
em quatro grandes regiões. Propões ainda que, por se tratar de seis vagas (três
titulares e três suplentes) seja utilizada a regra seguindo a ordem de região com o
maior número de municípios participantes, assim sendo: 13 região: Oeste e Cetro-
Norte 33 municípios, 23 região: Sul - Leste - Nordeste 26 municípios, 33 região:
Norte - Centro Leste 25 municípios; e 48 região: Sudoeste - Extremos Sul 14
municípios e, nesta lógica então ficaria 01 titular da primeira região, 01 titular da
segunda região, 01 titular da terceira região, 01 suplente da quarta região, 01
suplente da primeira região e 01 suplente da segunda região, totalizando três
titulares e três suplentes para o conselho fiscal. Todos os Conselheiros concordam
com a lógica e aprovam que a regra deveria ser apresentada à Plenária do Conselho
Interfederativo como sugestão do Conselho Curador. O Sr. Zé Carlos, presidente do/-
Conselho Interfederativo I mbrou que, conforme na reunião do CO,lN anterior, ca êÍ J
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fará eleição. Sobre a pauta da Aprovação de Adequações e Modificações do PECS, ~
Anexos e Regulamentos Complementares, O Sr. Hêider lembra que enviou por meio
eletrônico, conforme solicitação da última reunião, o arquivo do Plano de Emprego
Carreira e Salários (PECS) e a proposta de deliberação 16 que deverá revogar a
deliberação anterior de nO04, de 13 de julho de 2009 e aprovar o novo PECS. O Sr.
Hêider fez a apresentação do PECS com controle de alterações, informou que o
mesmo foi submetido à avaliação de profissionais do direito do trabalho na tentativa
de identificar fragilidades e promover os ajustes e terminologia mais adequada para
um melhor entendimento. Informou que nessa análise foi identificada a necessidade
de incluir progressão por antiguidade conforme decisões recentes da Justiça do
Trabalho, dessa forma foram incluídos os artigos: 14,17, 18 e 19. Informou ainda
que essa modificação não gerará ampliação dos custos da Fundação previstos para
o decênio, pois foi feita uma redistribuição dos percentuais entre as três
progressões. Nos dispositivos que regulamentam a Gratificação por Titulação foram
alterados os artigos 20, 21, 22 e 23 e foi redefinido o período de implantação do
PECS. Os Anexos referentes ao quadro de pessoal, demonstração dos grupos
salariais, diagramas da carreira e descrição dos empregos foram igualmente
aprovados. Continuando, o Sr. Hêider apresentou a proposição de Regimento Inerno
no que diz respeito ao Organograma, Descrição, Atribuições e Composição dos
órgãos do mesmo e quadro de empregos de confiança. Tudo isso foi co nsolidado
em uma proposta de deliberação, a 17 - regimento interno relativo a organograma,
quadro de gestão e empregados de confiança da FESF - a qual revoga as
deliberações 2, 3 e 7 de mesmo teor. O Sr. Hêider fez a leitura do texto e explicou o
novo organograma e quadro de gestão da FESF, o qual foi modificado em função da
conclusão da fase de implantação da Fundação e das adequações necessárias a
partir da avaliação do período. Explica que as alterações prevêem uma redução de
20% de empregos de confiança e aproximadamente 18% dos custos com
remuneração. Explicou ainda alguns destes empregos não estão ocupados e que
efetivamente se opera com 60% da capacidade. O Sr. Washington parabeniza e
sugere que a FESF opere sempre com uma capacidade menor de pessoal em
função da não consolidação de alguns recursos, a exemplo do Ministério do
Planejamento, de forma que todo o administrativo da FESF seja pago com o recurso
do Governo do Estado. O Sr. Hêider explica que o reajuste salarial que estava
provisionado para este ano para os empregos de direção não irá acontecer e ficará
para o próximo ano junto com o reajuste de todos os profissionais que estão
chegando através do concurso. Após breves manifestações dos Conselheiros para
esclarecimento de pontos, o Sr. Antônio Carlos colocou em votação e foi aprovado
por unanimidade. O Sr. Antônio Carlos solicitou que o PECS fosse publicizado no
próximo boletim (InfoFESF) para que os futuros empregados possam perceber as
vantagens da carreira. Sobre a aprovação dos regulamentos a Sra. Alessandra
explicou que durante todo esse tempo foram pensados vários regulamentos que
disciplinam a gestão do trabalho na FESF, como por exemplo: regulamento de
adicional de localização, gratificação de produção e qualidade, prêmio por
resultados, contratação por tempo determinado, mobilidade, afastamento, jornada de
trabalho, freqüência e desligamento, os quais precisam ser aprovados para que na
chegada dos trabalhadores tenhamos uma estrutura regulatória aprovada. O Sr.
Antônio Carlos solicitou que para próxima reunião do COC sejam i!)cluídas duas~
pautas: 1- Apresentação, debate e aprovação dos Regulamentos. A1limapauta ~..B
Prestação de Cont _dQ·arfÕde 2009 e Balanço Financeiro,~sr.Jê.tter explica d
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O prazo para entrega dessas contas era 30/04/2010 e deveriam ser encaminhi:idas
para o Ministério Público no dia 01/05/2010, em função da fase de implantação da
FESF, do fato de só recentemente ter se definido efetivamente quem participará da
FESF e de só ter podido fazer a 2° reunião do Conselho Interfederativo, quem deve
eleger o Conselho Fiscal, não foi possível realizar o processo de aprovação de
contas como ele deve ser. Assim ele propõe que, extraordinariamente, as contas
sejam aprovadas até o fim de maio, após a eleição do conselho fiscal pelo Conselho
Interfederativo, as reuniões necessárias à apreciação das contas e emissão de
parecer e, por fim, a apresentação do parecer do COFIC em reunião do Conselho
Curador. Afirmou que, tão logo seja aprovada, deve ser enviada imediatamente para
o Ministério Público e tribunais de contas. Ficou deliberado que consta-se em ata o
reconhecimento formal e a justificativo do atraso da FESF com relação aos prazos
definidos junto ao Ministério Público, explicando que este atraso foi decorrente da
implantação da FESF. Após debate ficou marcada a próxima reunião do Conselho
Curador para 20 de maio de 2010 e sugestão de reunião do Conselho Fiscal para
apresentação das contas no dia 18 de maio de 2010. Essa proposta deverá ser
encaminhada para reunião do Conselho Interfederativo para apreciação. Por fim foi
proposto que a próxima reunião aconteça no dia 20 de maio de 2010, às 8 horas e
30 minutos na sede da Fundação com pauta a ser envida pelo Presidente do
Conselho Curador uma semana antes da reunião. Não havendo mais nada a tratar,
deu-se por encerrada a sessão às 11 horas e 47 minutos. Assim, eu, Ivana Carvalho
Santos Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos senhores membros
assinada, após lida e aprovada. ~alvador~3 de maio de 2010.

~~~:e~~~~::oSantosSousa ~ á:~-
Antonio Carlos Silva Magalh~es Neto (titUI~i/~;,q(_/ _
Sandra Castro dos Santos (tltular): _
José Heron Silva Carmo (titular) (~
Ricardo de Souza Heinzelmann
Washington Couto (Titular)
Maria Isabel Viana Ramos (Titular)

Diretoria Executiva da FE ': v
Hêider Aurélio Pinto: vi!
João Batista Cavalcant~ 'il
Ailton Cardozo da Silvá Jú 'ior
Alessandra Martins dos Réis
José Sérgio Oliveira de Carvalho ,
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Lista de Presença da 15° Reunião Ordinária

03 de maio de 2010

Conselho Curador - FESF

Conselheiros: ~_~ C__
Antônio Carlos Silva Magalhães Neto (Titular~...",~,...,._~_ .••..~ _

José Heron Silva Carmo (Titular) ~. t.--

sandraCastrodosSantoS(Titul~_~_~_~j~ __V _

Marleide Oliveira Dutra Figueiredo (Titular) ~

Washington Couto (Titular) ~

Alfredo Boa Sorte Júnior (Titular) _

Maria Isabel Viana Ramos (Titular)

Ricardo de Souza Heinzelmann (Suplente)

José Alves Nascimento Filho (Suplente) _

Milton Alves de Souza (Suplente) _

Maria Aparecida Souza Teixeira Dias (Suplente) -------------
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Diretoria Executiva FESF:

Hêider Aurélio Pinto: _

João Batista Cavalcante:

Alessandra Martins dos Reis:

José Sérgio Oliveira de Carvalho

Ailton Cardozo da Silva Júnior:










