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Ata da 17a Reunião Ordináriair~~1 O ,

Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FÊSf,;:1·,,>,·~·/·
Aos Sete dias do mês de junho de dois mil e dez, na Sede da Fundação Estatal
Saúde da Família localizada na Rua Portugal, 15 - Comércio, Salvador/BA, com as
presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal
Saúde da Família (FESF): Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular),Washington
Luis Silva Couto (titular), Almir Leonardo·Alves Cardoso (Titular), Emanuelle Araújo
Dias (Titular), dos membros da Diretoria Executiva: Hêider Aurélio Pinto (Diretor
Geral), João Batista Cavalcante Filho (Dir. Desenvolvimento da Atenção à Saúde),
Jose Sérgio Oliveira de Carvalho (Dir. Administrativo Financeiro), Alessandra Martins
dos Reis (Dir. Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde). Às 09:50 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: Informes; Pauta 01 - Panorama dos Municípios
Contratualizados na 10 Etapa, Processo de Convocação dos Trabalhadores e Início
das Atividades; Pauta 02 - Avaliação e Definições para a 20 Etapa de
Contratualização dos Municípios; Pauta 03 - Início das Atividades nos Municípios e
Implantação do Sistema FESF (Remuneração Variável e Sistema de Informação;
Discussão sobre Gestão Cotidiana do Trabalho; Composição das Agendas dos
Trabalhadores; Discussão sobre a Especialização em Saúde da Família e
Especialização em Gestão Atenção Básica; Pauta 04 - Discussão do Financiamento
e da Sustentabilidade Financeira da FESF; Pauta 05 - Regulamentações da Gestão
do Trabalho da FESF. O Sr. Antônio Carlos iniciou a reunião salientando a
importância da Fundação ser rígida no que refere ao controle de carga horária dos
profissionais concursados, pois recebeu ligações de médicos querendo negociar
carga horária e folgas. O Sr. José Carlos concordou e informou que em Ibicaraí os
médicos e dentistas avisaram que não abrirão mão da folga. O Sr. Almir informou
que no oeste existe uma corrente na internet para os médicos não aderirem à
Fundação, alegando desinformação sobre o salário, limites e respcnsabilidades. O
Sr. Antônio Carlos relatou que secretários se queixaram da mesma coisa no evento
de Secretários de Saúde em Gramado, a todos disse que a FESF vai ser firme para
cumprir os objetivos que levaram à sua criação. O Sr. Hêider avaliou que este
Congresso Nacional do COSE MS foi o melhor até então para a FESF. Relatou que
ele e o Sr. Antônio Carlos foram a todos os stands dos COSEMS estaduais,
apresentaram a FESF, debateram e disse ainda que muitos dos que se
posicionavam contra a Fundação hoje entendem melhor o projeto e muitos até
apóiam. Encerrados os informes o Sr. Antônio Carlos apresentou a Pauta 01 -
Panorama dos Municípios Contratualizados na 10 Etapa, Processo de Convocação
dos Trab.al.h~dores e Início das Atividades; e convidou o Sr. João para aprese.nt,á~la,~"" .
o qual inICIOU a fala apresentando o resumo da contratação: 67 munlclplos \
entregaram a nota de empenho e o extrato do contrato; as vagas foram i

disponibilizadas em todas as nove macrorregiões; profissionais que seriam \
necessários para a realização dos serviços contratados: 318 médicos, 171
enfermeiros, 157 dentistas, 7 serviços de NASF somando 32 profissionais, 06
sanitaristas perfazendo um total 684 trabalhadores. Continuou dizendo que para os
67 municípios contratualizados foram publicadas vagas no edital do concurso. O sr.cfj
Hêider Pinto relembrou que a meta era entre 50 e 60 municipios e argumentou que
todos esses municípios concluíram o s o de contratualização até a data e que
seria difícil dizer a qualq ~ &\ v~ se entrar na 20 etapa pois, além de
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terem se preparado, tinham muitas necessidades e, embora tenha pasSq~dQ...~,_.
pouco dos limites definidos para a 10 etapa, este número não excedia o volti@'Jecfé'···· Cf,

recursos alocados para os subsídios nem ameaçava o planejamento financét'q,da .. ,,;"
FESF. Os conselheiros concordaram com o encaminhamento. O Sr. Joãó"""
Cavalcante apresentou também o calendário de convocação dos trabalhadores e a
data de início das atividades para 05 ou 12 de julho, conforme definição do gestor
municipal. O Sr. José Carlos indagou sobre quando será o segundo momento da
contratualização, e a Sra. Emanuelle questionou sobre a relação de inscritos que
fizeram para um município e estão sendo chamados para outros municípios. O Sr.
Hêider explicou que essa situação só existe no caso do candidato não ter uma
pontuação que lhe permita se classificar para as vagas de um dado município de
sua escolha e que, nesse caso, teria que optar por outro. Explicou todas as etapas
que compõe a classificação, chamamento dos profissionais, escolha da localização
segundo a ordem de classificação e levando em conta a escolha do candidato.
Explicado todos os detalhes sobre o processo de convocação dos candidatos
concluiu-se que, conforme o relato, de fato não há nenhum descumprimento ao
Edital. Esclarecidos todos os Conselheiros, passou então ao segundo ponto de
pauta para responder à pergunta do Sr. José Carlos sobre as novas datas para
contratualização. Pauta 02 - Avaliação e Definições para a 20 Etapa de
Contratualização dos Municípios. O Sr. Antônio Carlos sugeriu que fosse suspensa,
provisoriamente, a contratualização com novos municípios e que se aguardasse
essa primeira etapa de início dos trabalhos para só depois avaliar o cenário,
incluindo a sustentabilidade financeira da FESF. Sugeriu ainda que esse prazo fosse
novembro e após essa avaliação o processo deveria se re-iniciar no que seria
chamado de segunda fase de contratualização. A sugestão foi acatada por todos os
conselheiros. Iniciou-se assim a Pauta 03: Início das Atividades nos Municípios e
Implantação do Sistema FESF: - Remuneração Variável e Sistema de Informação; -
Discussão sobre Gestão Cotidiana do Trabalho; - Composição das Agendas dos
Trabalhadores; - Discussão sobre a Especialização em Saúde da Família e
Especialização em Gestão Atenção Básica; O Sr. Hêider falou sobre a gestão por
resultados, debateu a importância da Comissão de Acompanhamento e Avaliação
(CM) do Município como espaço e instância de Gestão Compartilhada FESF e
Município responsável, entre outras coisas, pela avaliação e supervisão cotidiana
dos serviços prestados e da qualidade do mesmo. Ressaltou a importância de que
todos defendam o fortalecimento da CAA O Sr. Hêider apresentou a proposta geral
da Especialização em Saúde da Família para os trabalhadores e de Especialização J
em Gestão da Atenção Primária e Saúde da Família para os gestores. Sobre
solicitação anterior do Conselho de que a especialização incluísse além dO~
trabalhadores concursados da FESF também aqueles efetivos do Município que .
compusessem Equipe com algum concursado da FESF, o Sr. Hêider Pinto
respondeu que, com os recursos disponíveis, seria possível acatar a solicitação do
Conselho para esta etapa. O Sr Antônio Carlos ressaltou a importância de haver
previsão de recursos com esse fim para garantir as próximas etapas. O Sr. Hêider
Pinto explicou que Convênio Celebrado com o Ministério da Saúde permite que se
planeje até uma 3a etapa de contratualização no ano de 2011 num cenário em que a
FESF cresça até 150%. O Sr. Hêider Pinto confirmou então que, além dos
empregados da FESF, todos os funcionários efetivos de nível superior do município,
integrantes de uma equipe e saúdej!.a~ família na qual tenha um empregado d

FESF terá a oport.un.idade ~~... ~lóm.~ pecialização. Apresentou ainda
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99 proposta para a especialização em gestão: vagas para os municipi-O~=~}:
100 contratualizados, na proporção de: para 25 ou mais trabalhadores - 05 vagas;~e~r~r~~:.
101 a 24 - 04 vagas; de 05 a 14 - 3 vagas e de 01 a 04 trabalhadores - 02 vagas, ~~i/ildo ~:~;,
102 a metade necessariamente integrante da CAA. Todos os Conselheiros recebera1'l'l'Hc'H'"
103 muito bem a proposta e concordaram com a proposição. O Sr Antônio Carlos
104 informou que isso deveria ser divulgado a todos. Foi proposto que na próxima
105 reunião se debatesse mais a lógica dos tutores para que os conselheiros tivessem
106 um melhor entendimento. Pauta 04: Discussão do Financiamento e da
107 Sustentabilidade Financeira da FESF; o Sr. Sérgio informou sobre o recurso para o
108 Fundo de Equidade garantido pela SESAB através do Contrato de Programa que
109 seria assinado na Mostra Estadual de Saúde da Família, no valor de 8.000.000,00
110 (oito milhões), que será repassado nos meses de junho/julho/agosto. Quanto à
111 inadimplência apresentou cinco cenários com variações de percentuais de
112 inadimplência e atrasos para projetar e avaliar o impacto para a Fundação,
113 esclarecendo que o tema foi discutido e que a FESF manterá esforços juntos aos
114 municípios no sentido de que a inadimplência seja próxima a zero. Informa ainda,
115 que o tema sustentabilidade está sendo discutido em função da contratualização e
116 que os recursos da CER garantem a Fundação até dezembro. Informa que com os
117 67 municípios o valor contratualizado é de R$ 5.501.182,98/mês e
118 66.014.195,74/ano. O Sr. Antônio Carlos disse ao Conselho que o recurso da CER
119 é imprescindível para a Fundação e que o mesmo não poderia ser reduzido; sugeriu
120 ainda que fosse definido o prazo para a avaliação das efetivas inadimplências e
121 novas contratualizações. A proposta é que essa avaliação aconteça em novembro,
122 acrescentou que a análise da inadimplência real fosse um dos principais elementos
123 na definição dos novos custos e no número de Municípios da próxima etapa, pois só
124 assim o Conselho poderia avaliar efetivamente os novos cenários e fazer pactos de
125 longo prazo. Propôs então que em novembro se avaliasse e em dezembro se
126 verificasse a possibilidade de novo concurso para médicos, uma vez que o cadastro
127 reserva atual não comporta nova ampliação de municípios. Todos os Conselheiros
128 concordaram. Iniciada a Pauta 05: Regulamentações de Gestão do Trabalho da
129 FESF, O Sr. Hêider informou que no dia posterior ao da data da reunião, 08 de maio,
130 os convocados irão para o centro de convenções a fim de entregar a documentação
131 e participar de atividade de apresentação da FESF-SUS. Informou que o
132 Coordenador da Missão de Cuidados da Saúde da Família em Portugal estará
133 presente para fazer uma conferência e receber os trabalhadores. Ao longo da
134 mostra a FESF estará presente em stand respondendo às dúvidas dos
135 trabalhadores e dos gestores. Salientando que um dos pontos que motiva as l
136 maiores dúvidas refere-se à freqüência e agenda do trabalhador, o Sr. Hêider Pinto ~
137 indica a importância de discuti-los. Começou apresentando diferentes modos como
138 os municípios controlam hoje a freqüência e organizam a agenda para depois
139 apresentar um conjunto de propostas possíveis formuladas pela FESF a partir do
140 debate com os gestores municipais no último encontro. Foi debatida agenda
141 humanizada com hora marcada, papel da CAA no acompanhamento e avaliação da
142 prestação cotidiana do serviço, controle de freqüência da FESF devendo se adequar
143 à realidade de cada sistema já implantado no município, justamente para não haver
144 duplicidade de lógicas no mesmo espaço de trabalho. O Sr Antônio Carlos
145 interrogou se todos concordam com o que foi apresentado, especialmente, o pape
146 da CAA no acompanhamento a res ~ão· do serviço e que a FESF sempre adap e
147 o sistema de freqüência aRr :- ~~ m ., implantado em cada municípi~' .).....~Oo. :-<I ~".O
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148 tendo capacidade, porta~.to, de ~azer propostas caso a caso. Todos os c~nsel~,~irs>~,~ ..
149 concordaram. O Sr. Helder Pinto apresentou a proposta de norma Intern~Jjde ',-'.
150 Dispensa dos empregados da FESF. Após debate e esclarecimento l'q,:9s "~r"~

151 Conselheiros, sem nenhuma sugestão de alteração, foi colocado em votação "ê""
152 aprovado o Regulamento de Dispensa que ficou como a DELIBERAÇÃO N° 22 do
153 Conselho Curador (em Anexo) . O Sr. Hêider Pinto apresentou então a proposta de
154 Regulamento para a Gratificação de Produção e Qualidade para os empregados da
155 FESF. Após debate e esclarecimento dos Conselheiros foi colocado em votação e
156 aprovado o Regulamento que ficou como a DELIBERAÇÃO N° 23 do Conselho
157 Curador (em Anexo). O Sr. Hêider lembrou que ainda precisam ser aprovados os
158 Regulamentos relacionados ao Prêmio Semestral, Adicional de Localização,
159 Gratificação para Programas Formativos, Avaliação do Tempo de Experiência, entre
160 outros. Finalizando as pautas, o Sr. Hêider deu a palavra para a S,-aAlessandra Reis
161 informando que ela teria um comunicado importante a fazer. A Sra. Alessandra
162 comunicou sua saída da Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde e
163 informou que iria ocupar, se o conselho concordasse, o cargo de Gerente de
164 Educação à Distância. Justificou essa mudança em função da necessidade da FESF
165 em ter uma pessoa dedicada ao desenvolvimento de processos e ferramentas de
166 educação à distância e também em função do momento particular que vive: informou
167 estar grávida. Os Conselheiros parabenizaram a Sra. Alessandra e fizeram elogios
168 ao seu trabalho à frente da Diretoria. O Sr. Hêider Pintou informou que não haveria
169 aumento no número de contratados pela FESF uma vez que Alessandra ocuparia o
170 lugar aberto a partir do desligamento da Sra. Stefanie Kulpa que foi chamada para
171 trabalhar na Secretaria Municipal de São Bernardo. Interrogado se já tinha um nome
172 para substituição, o Sr. Hêider apresentou o nome do senhor Alexandre de Sousa
173 Ramos como pessoa indicada por ele a ocupar esta Diretoria. Como de praxe, foi
174 apresentado o Currículo do indicado com formação acadêmica, experiência de
175 gestão e dados pessoais. Os Conselheiros já conheciam o Sr. Alexandre e, em
176 especial, Almir e Antônio Carlos fizeram elogios à atuação do mesmo. Após o Sr.
177 Hêider responder às perguntas que lhe foram feitas sobre o tema, o Sr. Antônio
178 Carlos colocou em votação a aprovação da indicação da Diretoria Geral não antes
179 de defender a indicação dizendo que, além do currículo de Alexandre ser totalmente
180 apropriado para a função, ele também tem um histórico de trabalho conjunto com a
181 atual Diretora o que facilita o entrosamento na direção da FESF e lembrou ainda que
182 é uma mudança que não gera mais custos. Todos aprovam a indicação, sendo que )
183 o referido Termo de Posse será assinado na próxima reunião. O Sr. Hêider informou~
184 que a assinatura do contrato de programa será no dia 09 de junho na Mostra de
185 Saúde. O Sr. Ricardo solicitou que sejam encaminhados os materiais que são \
186 apresentados nas reuniões um dia antes, e também após as reuniões para que os
187 conselheiros possam tê-los à mão. O Sr Antônio Carlos indicou que a próxima
188 reunião deveria ser na segunda metade do mês de julho em data definida em função
189 da data da CIB. O Sr. Hêider Pintou pediu que fosse dada autonomia à Diretoria
190 Executiva para publicar algum Regulamento de Gestão do Trabalho, sendo depois
191 trazido ao Conselho para Referendo, caso fosse necessário nesse período no qual
192 está se fazendo a contratação dos trabalhadores. O Sr Antônio Carlos concordou e
193 sugeriu também que, conforme a necessidade, poderia ser montada uma Comissão
194 com parte dos membros do Conselho para debater e aprovar medidas necessárias e
195 urgentes de serem implementada - da róxima reunião do Conselho. Todos os
196 Conselheiros concorda . ...~ S1~~~d' 's nada a declarar, deu-se por
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encerrada a sessão às 17 horas e 30 minutos. Assim, eu, Ivana carvalho~~~~fõ'~ (
Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos senhores membros as~r~ãdaF'
após lida e aprovada. Salvador, 07 de junho de 201 O. ~;;:~,/
Ivana Carvalho Santos Sousa ~
Conselheiros:
Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular):
José Heron Silva Carmo (titular)
Washington Couto (Titular)
Almir Leonardo AlvesCardoso~
Emanuelle Araújo Dias(Titular
Diretoria Executiva da FES
Hêider Aurélio Pinto:
João Batista Cavalcante il o
Ailton Cardozo da Silva Júnio
Alessandra Martins dos Reis rr==u
José Sérgio Oliveira de Carvalho_~.......- _
Convidados: /l
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