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Ata da 163 Reunião Ordinária de 2d~Q'~-'W-
2 Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF5"';::~,<.. ,"".,;"
3Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dez, na Sede da Fundação Estatal Saúde .~-«.""

4da Família localizada na Rua Portugal, 15 - Comércio, Salvador/BA, com as presenças dos
5Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Familia (FESF)'
6Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular), José Heron Silva Carmo (titular), Washington
7Luis Silva Couto (titular), Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular), Emanuelle Araújo Dias
8(Titular), dos membros da Diretoria Executiva: Hêider Aurélio Pinto (Diretor Geral), João
9Batista Cavalcante Filho (Dir. Desenvolvimento da Atenção à Saúde),Jose Sérgio Oliveira de

10Carvalho (Dir. Administrativo Financeiro), Ailton Cardozo da Silva Júnior (Advogado Chefe) e
llainda como convidada a Sr3 Luciana Maciel de Almeida Lopes (Assessora DIGETS) e Maria
12Raquel Da Aurora (titular do Conselho Fiscal). Às 09:50 horas, havendo número legal de
13representantes, foi declarada aberta a sessão, passada a lista de presença em anexo,
14aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por: 01-
15Aprovação da prestação de contas 2009; 02 - Avaliação do Acolhimento Pedagógico e
16discussão do curso de especialização; 03 - Ratificação da política de equidade vigente e
17proposição de nova política; 04 - Regulamentação da gestão do trabalho (gratificação,
18freqüência, cessão); 05 - Situação Atual da contratualização dos municípios. Após empossar
190s Conselheiros Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular) e Ernanuelle Araújo Dias, O Sr
20Antônio Carlos apresentou as pautas e interrogou se alguém gostaria de apresentar
21 informes. O Sr Hêider Pinto, relatou que esteve no Ministério da Saúde e que o Convênio
22celebrado com o mesmo para a especialização em saúde da familia será pago, sendo assim
230 primeiro convênio pago pelo Ministério da Saúde no ano de 2010. Afirmou que esse
24convênio garante especialização para os próximos 3 anos. O SI' Antônio Carlos relatou a
25reunião do Conselho Fiscal na qual foi feita a prestação de contas com relação aos 4 meses
26de funcionamento da FESF em 2009. O Sr Sérgio, fez uma breve explanação e explicou que
27foi realizada a prestação de contas de 2009 na terça-feira em reunião do Consel~)Q Fiscal
28que aconteceu no Hotel Sol Barra, momento onde foi exposta toda a documentação
29comprobatória da referida prestação; a qual apresentou os seguintes valores: R$
302.344.904.30 para integralização do Patrimônio Social da Fundação, TransferênCia CER dos
31 Instituidores R$1.233.049,88; Transferência dos Não-Instituidores R$2.028.952,60,
32Rendimentos Aplicação R$17.139,03; Total dos Recebimentos R$3 279.141,51 - Teve as
33seguintes Saídas: Desp. c/projetos (Ref. Sede) e utensílios escritório R$ 13.258,68;
34Despesas com Pessoal Salários - provisões e encargos sociais R$ 1.685.152,91; Despesas
35Administrativas- Aluguel Sede, telefone, publicações, xerox, etc R$126.530,36, perfazendo
36um total de R$ 1.824.941,85. Em 30 de dezembro de 2009 existiam as seguintes
37disponibilidades: Banco do Brasil C/C R$4.079,70; Banco do Brasil da. Aplicação I R$
38131.081,45; Banco do Brasil cta. Aplicação II R$ 1.602.432,00 totalizando R$ 1.737593,15,
390 Sr. Sérgio explicou a movimentação financeira a todos os membros do Conselho Curador
40e mostrou que o maior dispêndio ainda é a folha de pagamento, informou que basicamente
4lfoi isso que aconteceu na fundação no ano de 2009, informou que o Conselho Fiscal emitiu
42parecer no dia 18 de maio de 2010, o qual aprova as contas. A SI' Maria Raquel, solicitou
43que mensalmente seja disponibilizado o balancete e trimestralmente apresente-se ao
44conselho Fiscal. O SI' Sérgio se comprometeu com o envio trimestral do consolidado das
45contas a todos os membros do Conselho Curador e Fiscal. O SI' Antônio Carlos interrogou
46se havia alguma dúvida sobre a prestação de contas e se todos estavam de acordo com o
47parecer do Conselho Fiscal. Todos concordaram com o parecer e a prestação de contas foi
4Raprovada. Encerrada a primeira pauta o SI' Antônio Carlos iniciou a segunda. qual seja
49Avaliação do Acolhimento Pedagógico. O Sr João Cavalcante relatou o evento de
50Acolhimento dos Gestores que ocorreu nos dias 17 e 18 de maio, o qual reuniu 100 gestores
51de 60 municípios, fez uma apresentação de seus resultados e prometeu encaminhar para os
52Conselheiros o relato sistematizado do que fo~cutido no evento assím que estiver
53concluido. Encerro o reiato conciUindO_~ i~·Í\~1JfJ1importante momento de troca de
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54experiências entre os municípios e de experimentação do que será a gestão compartilha~'~
550 Sr Antônio Carlos e o Sr Almir Leonardo fizeram comentários sobre o evento destacando ""'"""
56pontos que deveriam ser fortalecidos na divulgação junto a gestores e trabalhadores tais
57como: os regulamentos de gestão do trabalho, os 20% de gratificação no salário, o fato da
58FESF ser um instrumento a mais para adequar a saúde no município. A Sra. Emanuelle
59Araújo participou do acolhimento pedagógico e relatou que ficou triste com alguns gestores
60que disseram que não vão exigir cumprimento da carga horária regulamentar. Ela insistiu
61que a FESF chame os gestores para fazer pactos comuns no intuito de fazer funcionar a
62proposta. O Sr Antônio Carlos concordou e explicou que a política já está definida, que
63existe portaria que regulamenta o tema e que todos precisarão cumprir e, para isso, terão
64que trabalhar juntos os gestores, a FESF e OAB para juntos terem força em defesa da
65estratégia de Saúde da Família. O Sr. Almir argumentou que não adianta somente mandar
660fícios, será necessário avisar os municípios as punições, pois só assim os gestores
67prestarão atenção e levarão a sério. O Sr Ailton, Advogado Chefe da FESF, explicou que
68num segundo momento será marcado um evento junto ao Ministério Público para que este
69seja um parceiro também nessa fiscalização. O Sr Hêider Pinto, afirmou que percebeu o
70momento do acolhimento como um marco histórico, entre outros motivos pelos 60
71municípios terem aprofundado a visão do que seja a gestão compartilhada, e que foi a vez
72que mais intensamente, nesse processo, os municípios e a FESF, sentaram juntos,
73formularam ações e vão realizar juntos. O Sr Antônio Carlos iniciou então o terceiro ponto de
74pauta dizendo que embora na convocação estivesse "retificação da política de equidade" a
75pauta é ratificação da política de equidade. O Sr Hêider Pinto apresentou as razões que
76entedia justificar a necessidade de ter uma deliberação do Conselho que reúna e sintetize
77de tudo o que foi decidido sobre os custos dos contratos de gestão da FESF incluindo a
781ógica dos subsídios atribuídos por faixa e fator de fixação. Enfatizou que tudo já foi decidido
7gem outras reuniões, mas que é importante ter uma deliberação que reúna e consolide. Os
80conselheiros pactuaram as diretrizes desta deliberação e aprovaram ad referendum
81(Deliberação 18); O Sr Antônio Carlos iniciou então o quarto ponto de pauta, a
82regulamentação da gestão do trabalho. Antes de iniciar propriamente o ponto de pauta, a
83Sra. Luciana Lopes apresentou o calendário de convocação e a previsão do início do
84trabalho dos profissionais classificados no concurso, informando quais documentos serão
85necessários em cada etapa. Após algum debate, foi aprovado o calendário com pequenas
86mudanças. O Sr. Hêider Pinto relatou a atitude comprometida da Coordenação e do
87Colegiado de Curso da FAMED/UFBA de antecipar a colação de grau dos formandos para
88que os mesmos pudessem assumir o concurso sem prejuízo do local escolhido para
89atuação. Os conselheiros aprovaram a atitude e sugeriram que se faça um esforço de
90combinar os concursos com as formaturas. O Sr Hêider Pinto apresentou a proposta de
91Regulamento de Cessão (Deliberação 19), fazendo a leitura integral do mesmo, explicando
92e respondendo ás perguntas, e efetuando no ato as alterações que foram sugeridas em
93comum acordo. O mesmo foi feito com o Regulamento de Contrato por Prazo Determinado
94(Deliberação 20) e o Regulamento de Funções Estratégicas de Gestão (Deliberação 21).
95Após concluído este processo, o Sr Antônio Carlos colocou em aprovação os três
96regulamentos o que foi feito com o consenso de todos os Conselheiros. O Sr. Antônio
97Carlos falou novamente da necessidade de se estudar a possibilidade da FESF prestar
98serviços também no nível dos Centros de Atenção Psicossocial, nos Centros de
99Especialidades Odontológicas e na Rede de Urgências. Afirmou ainda que precisa ser

lOOpensada a relação da Rede de Saúde da Família com a Rede de Urgência para que os
lOlmunicípios não fiquem sem profissionais para sua rede de urgência. O Sr. Washington disse
l02que era absolutamente importante reforçar que sob nenhuma hipótese os trabalhadores da
l03FESF poderão fazer hora extra sem expressa negociação e autorização prévia da Direção
l04da mesma. Afirmou que o mecanismo que permitirá ao trabalhador da FESF fazer plantão
l05no município não d ve ser a hora extra. Foi re-afirmada pelos Conselheiros a importância de
l06se garantir essa i egração entr~as duas redes nos marcos do que diz a regulamentação
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108M~niCiPal. A Diretoria Executiv.a se comprometeu em estudar este tema junto à Diretoria~;:~;9~~J
109Atenção Básica e à Coordenação de Urgências da SESAB para apresentar uma proposta "\~~ 1G
110Conselho. O último ponto de pauta, a situação de contratualização dos municípios, iniciou- ''''-,
111se com uma apresentação de João Cavalcante acerca do calendário apresentando desde o
112Congresso dos Secretários Municipais de Saúde e reforçado no Acolhimento Pedagógico.
113Fez uma exposição relembrando os documentos mínimos necessários para a legalização,
114segurança e validação desse processo e apresentou uma série de dados: 23 municípios até
1150 momento entregaram a documentação completa incluindo a publicação do extrato do
116contrato e o empenho do mesmo; 49, dos 111 municípios que continuam no processo de
117contratualização, não conseguiram entregar nenhum dos dois documentos; 39 municípios
118entregaram ou um ou outro ou ainda apresentam alguma irregularidade em um deles. O Sr
119Heron, reforçou que deveríamos melhorar a comunicação da FESF, pois muitos gestores
120não estão devidamente informados. Seguiu-se explicações do Sr Hêider Pinto, do Sr Sérgio
121Carvalho e do Sr Ailton explicando a importância de não convocar os trabalhadores para os
122serviços contratados num dado município se o mesmo não realizasse os procedimentos que
123dão o mínimo de garantia legal e financeira para a atividade. Todos os conselheiros
124reforçaram essa posição argumentando que se tratava da mais prudente e austera, contudo
125indagaram as repercussões. O Sr Hêider explicou que, caso um município não esteja nessa
126primeira etapa de convocação, um trabalhador que colou aquela localidade como primeira
1270pção terá que se dirigir a uma segunda opção. O Sr Antônio Carlos disse que para ele está
128claro, mas disse que gostaria que estivesse claro para todos. Disse entender os problemas
129dos municípios em agilizar os documentos, mas concorda que a FESF não pode exigir
130menos. O Sr Hêider propôs que o prazo fosse estendido até quarta feira. O Sr Antônio
131Carlos sugere que para esse prazo se conceda a flexibilização de que a nota de empenho
132possa ser mensal, pois muitos municípios trabalham assim e deverão ter um tempo para
133reajustar seus procedimentos burocráticos. O Sr Sérgio argumentou que se for assim, isso
134deverá ser corrigido logo, pois a FESF não tem recursos para lidar com a inadimplência,
135informou para que todos tenham ciência disso: que a FESF terá que pagar seus funcionários
136em dia e que se os municípios não pagarem ela terá dificuldades, terá que fazer
137empréstimos e ele não está bem certo da capacidade que a FESF terá me captar ativos no
138mercado. O Sr Antônio Carlos disse que é fundamental que o Governo do Estado garanta
1391astro à FESF e aponta que repasse recursos do Governo do Estado para os Fundos de
140Equidade e Contingência da FESF e a assinatura do Contrato de Programa são condições
141necessárias para a viabilidade da mesma. Propõe que se aceite, em último caso, nota de
142empenho mensal, mas que para o ano de 2011 ela precisará ser no valor global anual. O Sr
143Sergio disse querer deixar claro que todos estão assumindo um risco em iniciar as
144atividades naquelas condições, pois, na avaliação dele, os municípios sabem dessa parte
1450rçamentária e ele acha que os municípios que continuam com esse problema é porque não
146estão preparados para contratar a FESF. Ele reforça que empenho mensal e muito perigoso
147para a Fundação. Conclui dizendo que para suportar todos esses problemas e fazer a
148flexibilização é preciso ter muito recurso em caixa para suportar as possíveis
149inadimplências. O Sr Hêider concordou com Sérgio, mas disse ser importante combinar
150segurança, dada pelas exigências apresentadas, mas também pelos recursos do Governo
151do Estado e pela assinatura por todos do Contrato de Programa, com abrangência, sendo
152importante começar com um número mínimo de 15% dos municípios do Estado para ter o
153mínimo de escala e presença em todas as macrorregiões, o que facilitaria os próximos
154passos da FESF. Argumentou ainda que se deveria insístir com os municípios Pólo, pois
155eles atraem os profissionais dando viabilidade para a expansão posterior para os municípios
156menores de cada microrregião. O Sr Hêider Pinto se comprometeu a fazer todas as contas
157novamente e reduzir ao máximo os gastos para que o máximo de recursos sobrem para que
158a FESF tenha alguma Iiquidez para lidar com a possível inadimplência. O Sr Hêider reforçou
1590 papel dos recurs s e da colaboração do Governo do Estado e disse que a iniciativa do
160Contrato de Prog~ a promovida _pelo mesmo é fundamental. O Sr Ailton lembrou que é
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162um passivo preocupante, por isso acredita ser melhor começar com poucos municípjQ~r.-oE~t-
163Sr Hêider pergunta se a questão está clara para todos conselheiros e se as variáveis 'e~ão ~
164claras, obtendo resposta afirmativa, propõe dois encaminhamentos: protelar por mais~"·
165meses o início das atividades para dar tempo de mais municípios regularizarem sua
166situação e aderirem à FESF, para que se efetiva as transferências do governo do estado e
167para que de assine o contrato de programa ou cumprimos o cronograma pactuado com os
168municípios cientes de que teremos um número menor de municípios e que teremos que
169viabilizar tanto a transferência de recursos do Governo quanto a assinatura do Contrato de
170Programa nesse mês de junho. O Sr Washington concorda com a segunda opção e defende
171que é necessário ter ações mais positivas. Disse que os municípios apostam, mas sempre
172colocam pé atrás. Ele afirmou que não precisamos ir para o risco e acha que um número em
173torno de 50 municípios está bom, dá peso e abrangência ao mesmo tempo e que pode ser
174suportado financeiramente. O Sr Heron, o Sr Almir e a Sra Emanuele, sucederam falas
175reforçando a posição de Washington e acrescentando que se deveria intensificar o apoio
176aos municípios para superar as dificuldades e avançar na contratualização. Washington
177propôs que a Mostra Saúde da Família fosse um espaço importante para esse apoio. Assim,
178todos concordaram que a melhor proposta é a segunda e que o calendário pactuado deve
179ser seguido. Por fim foi proposto que a próxima reunião acontecerá no dia 07 de junho de
1802010 às 13 horas 30 minutos na sede da Fundação com pauta a ser envida pelo Presidente
181do Conselho Curador uma semana antes da reunião. Não havendo mais nada a declarar,
182deu-se por encerrada a sessão às 14 horas e 40 minutos. Assim, eu, Ivana Carvalho Santos
183Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos senhores membros assinada, após
184lida e aprovada. Salvador, 21 de maivde 201~
1851vana Carvalho Santos Sousa ~. I
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Conselheiros: ~;{ ,~ \,~~O' Ewt. .

AntOnio Carlos Siiva Magalhães Neto (Titu~_' ~_·~_r_/._~ '--__ . _.'
José Heron Silva Carmo (Titular)

Washington Couto (Titular)

Emanuelle Araújo Dias(Titular)

Maria Isabel Viana Ramos (Titular) .....•.••..-- _

Ricardo de Souza Heinzelmann (Titular) p I. ?cJ-nGp r; .~e,..

José Sérgio Oliveira de Carvalho
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Jaqueline Bomfim (Suplente) _
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