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Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FE~~- .••-~=t~~~'~'
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dez, na Sede da Fundaçã~"" }:?
Estatal Saúde da Família localizada na Rua Portugal, 118 - 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),
Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular), José Heron Silva Carmo (Titular), Ricardo
Souza Heinzelmann (Titular), dos membros da Diretoria Executiva: Hêider Aurélio
Pinto (Diretor Geral), João Batista Cavalcante Filho (Dir. Desenvolvimento da
Atenção á Saúde), Jose Sérgio Oliveira de Carvalho (Dir. Administrativo Financeiro),
Alexandre de Souza Ramos (Dir. de Gestão da Educação e do Trabalho) e Janaína
Pontes Cerqueira (Advogada Chefe Substituta) e dos conselheiros que tomaram
posse nesta reunião: Paulo Gabriel Soledade Nacif (representante das
Universidades Públicas da Bahia), Grace Vara Santos A. da Silva (representante do
Conselho Estadual de Saúde) e Jorge Geraldo de Jesus Rosário (representante do
Conselho Estadual de Saúde). Às 10 horas e 45 minutos, havendo número legal de
representantes, foi declarada aberta a sessão, passada a lista de presença anexa,
aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por:
Pauta 01: Posse dos novos membros do Conselho Curador; Pauta 02: Avaliação do
início das atividades dos profissionais nos Municípios; Pauta 03: Panorama jurídico
referente ao Concurso Público; Pauta 04: Avaliação técnica do aumento dos
serviços em município já contratualizado; Pauta 05: Discussão e aprovação de
Regulamentos; Pauta 06: Projeção de financiamento da FESF no ano de 2011; e o
que ocorrer. O Sr. Antônio Carlos apresentou as pautas e solicitou iniciar a reunião
pela terceira pauta, não havendo discordância, passou a palavra ao Sr. Hêider, que
informou as férias do Advogado Chefe e sua substituição pela Sra. Janaína e iniciou
a Pauta 01: Panorama jurídico referente ao Concurso Público fazendo uma
retrospectiva dos acontecimentos referentes ao pleito da candidata ao emprego de
advogado que culminou na suspensão do concurso com o deferimento da liminar.
Resgatou ainda o processo que derrubou a liminar e as conversas com o Ministério
Público (MP) e apresentou os termos da auto tutela defendida pela FESF-SUS.
Informou que à tarde haverá reunião com o MP para orientação e pacto das
condutas e próximos passos que a FESF adotará para dar andamento ao concurso
e fazer novas convocações. Informou ainda que a criação da FESF se deu sob a
chancela do Ministério Público Estadual (MPE). Contudo, em virtude dos
questionamentos referentes ao concurso, o MPE encaminhou o processo para o
Ministério Público Federal (MPF), o qual possui uma vertente que se posiciona de
maneira contrária á criação das Fundações, julgando esse ato inconstitucional,
alegando que para tal criação seria necessária uma lei federal autorizando. Informou
que foi realizada uma reunião envolvendo a FESF, MPE, MPF e SESAB na qual foi
colocado o papel e importância da Fundação como alternativa à gestão SUS
Estadual. Contudo, o procurador fez questão de salientar a possibilidade de o MPF
mover uma ação direta de inconstitucionalidade para provocar a posição definitiva
do Supremo. O Sr. Hêider ressaltou que isso pode ser positivo para a FESF e que
não há motivos para preocupação, disse ser importante trazer essa informação para
que os conselheiros não sejam pegos de surpresa e para que se possa definir a
estratégia de como proceder para tentar evitar ou minimizar os transtornos para os
profissionais e gestores munici is. O Sr. Antônia, ca,rlos colocou que não justifica \\
alarmar o que efetivamente o aconteceu. Ei e v",iderando o cen· ia naciona\\. /
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no que refere às Fundações, a FESF está numa situação mais confortável por ~tf0'1>....~~
estar sozinha, pois trata-se de cerca de 10 Fundações em todo o país. E que ne~§e-~~~
intervalo a Diretoria Executiva deixe todo o material possível previamente protJ.t'G> L.'~',w
para quando, e se ocorrer, a FESF ter a vantagem da antecipação e também para."
unir forças com as demais Fundações. O Sr. Heron concordou com o
encaminhamento sugerido por Antônio Carlos. O Sr. Ricardo colocou que julga
interessante que seja preparado um material sintético e de fácil entendimento,
apresentando o panorama nacional e os resultados já alcançados. O Sr. Almir
questionou se o material deverá ser repassado só para os municipios
contratualizados ou para todos na Bahia. Foi unânime a posição dos Conselheiros
de que a informação seja repassada para todos os municípios sendo dada uma
atenção maior aos contratualizados. O Sr. Antônio Carlos encaminhou que seja
preparado um esboço desse documento para apresentação posterior. Ainda com a
palavra, o Sr. Antônio Carlos deu início à Pauta 02: Posse dos novos membros do
Conselho Curador, convidando o Sr. Paulo Gabriel, reitor da Universidade Federal
do Recôncavo, a se apresentar, o qual fez um breve discurso apresentando seu
currículo, apresentando a universidade e salientando o quanto é importante e
prazerosa essa participação e que tem uma grande esperança e responsabilidade
em contribuir. Em seguida a Conselheira Grace Yara que também estava sendo
empossada, se apresentou e fez destaque à importância da relação entre o CES e a
FESF. O Conselheiro Jorge Geraldo que também estava tomando posse se
apresentou num breve discurso sobre suas funções atuais, papel do CES e
ratificando a fala de Grace Yara com relação à importância da relação entre o CES e
a FESF para o sucesso da Saúde Pública na Bahia. Na sequência, todos os
presentes se apresentaram. O Sr. Antônio Carlos retomou a palavra e colocou que o
nascedouro da FESF se deu por conta de grandes problemas e que as soluções não
são fáceis, pois trazer o novo gera resistências e lutas duras. Pediu aos novos
conselheiros que encarem o desafio e unam forças nessa idéia. Solicitou que conste
em ata a posse dos novos membros titulares e que os respectivos Termos de Posse
sejam por todos assinados. O Sr. Antonio Carlos convidou o Sr. João para
apresentar a Pauta 03: Avaliação do início das atividades dos profissionais nos
Municípios, o Sr. João iniciou a apresentação fazendo uma breve contextualização
de todo o processo considerando a suspensão do concurso no último dia da Mostra
Estadual de Saúde e apresentou considerações sobre a 1a. Chamada -
apresentando o panorama geral e informando que só os médicos que se
apresentaram na Mostra Estadual de Saúde foram convocados e convidados a
participar da Formação Inicial do Trabalhador (FIT), totalizando na 1a. FIT 28
contratos assinados, sendo que ainda faltam duas turmas. Continuando apresentou
uma análise da situação informando que há 251 profissionais médicos aguardando
chamamento, e que esse é o recurso crítico e que alguns municipios (Brumado,
Barra e Juazeiro) já estão reconsiderando e solicitando a revisão das faixas. O Sr.
Hêider solicitou a palavra e chamou atenção para alguns elementos relevantes que
o deixou receoso com o resultado do concurso, inclusive lembrando que foi trazido
ao Conselho. Citou o exemplo do concurso público de Campinas, no qual o número
de vagas foi superior ao número de médicos inscritos. O concurso FESF teve duas
vezes e meia o número de médicos inscritos para saúde da família em relação ao
número de vagas. O que se observou é que a situação do mercado faz com que o
médico prefira o vínculo pre '. rio, pois ex....iste u r . eínio imediato. Informou que )
houve movimentos claros algumas' ~-~ \li r, exemplo: Chapada - p\ir
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não serem todos. os ~unicípios que iriam ader,ir .houve ~ma resistência, p:eVi~!ª~~
Outro elemento: financiamento. No caso dos medlcos o piSO da FESF so e m~lpr L~,

que a remuneração de 15% dos médicos da Bahia. Contudo, considerando a carg1C
horária real de 40 horas em comparação com a média mensal de 30 horas nos -'0"

demais municípios esse valor diminui muito (remuneração FESF/ carga horária
efetiva de 40h = valor da hora trabalhada). O problema reside no fato de ser um
esforço muito grande para os municípios absorverem o custo da desprecarização
dos vínculos. De outro lado, não há financiamento Federal ou Estadual extra que
garanta o aumento da remuneração e assim o profissional da FESF que é
diferenciado considera a FESF exigente e considera que ela paga pouco. O Sr. João
retomou a fala e apresentou as dificuldades de atração relativas às faixas a partir do
relato dos profissionais, apresentando os resultados por macrorregião. O Sr. Heron
pediu a palavra e foi veemente na colocação de que ou existe uma intervenção
efetiva dos Governos Federal e Estadual ou a Fundação não se sustenta. Pois na
região de Feira de Santana, por exemplo, a prática corriqueira é do médico do PSF
trabalhar apenas dois dias na semana. O Sr. Antônio Carlos pediu a palavra e fez
menção à projeção financeira, falou da necessidade de expansão de infra-estrutura
e que é necessário viabilizar uma alternativa de interiorizar o profissional médico,
que é necessário discutir financiamento para impedir o caos, pois os profissionais
médicos que atuam nas Equipes de Saúde da Família são os mesmos que irão para
as UPAS. O Sr. Ricardo se pronunciou concordando com as falas do Sr. Heron e do
Sr. Antônio Carlos. Contudo, ponderou que a questão não seja só de financiamento.
Informou sobre a Câmera Técnica de Atenção Primária que de forma articulada
pautou o Ministério da Saúde considerando que não existe possibilidade de
expansão na Estratégia Saúde da Família sem a revisão da questão de carga
horária. O Sr. Antônio Carlos pediu a palavra e solicitou ao Sr. João que continuasse
a apresentação. O Sr. João retomou a apresentação informando sobre as
estratégias adotadas para solucionar os problemas existentes; sendo a realização
de um novo concurso, ainda este ano, a mais abrangente. Apresentou ainda, o
resultado da pesquisa realizada com os profissionais médicos e uma breve
avaliação da FIT, conforme pesquisa realizada com os participantes. O Sr. Hêider
comentou diversos itens da pesquisa em especial os que mostravam que dentre os
profissionais que passaram no concurso, comparados à média geral da Bahia, têm
um percentual maior de profissionais com especialização, um tempo maior de
atuação na saúde da família entre outros fatores que levam a crer que são
profissionais diferenciados e que fizeram realmente a opção de trabalhar na saúde
da família. Informou que será realizada pela DIDAS a avaliação sistêmica da
remuneração de cada municipio contratualizado, de forma a alertá-los da realidade,
apresentando os resultados da pesquisa e dialogando as alternativas. Concluindo o
Sr. Antônio Carlos colocou como encaminhamento a realização de concurso público
para médico, ainda esse ano, iniciando uma campanha nas universidades e
estrategicamente que aconteça antes das provas de residência. O encaminhamento
foi acatado por todos e ficou autorizado pelo Conselho Curador a realização de novo
Concurso Público. Na sequência, o Sr. Antônio Carlos iniciou a Pauta 04: Avaliação
técnica do aumento dos serviços no município já contratualizado, convidando o
Sr. João que apresentou o pedido de três municípios: Barra - solicitação de
mudança da faixa 3 para O, informando inclusive que o município já fez um )
compromisso prévio com os traba adores e . ue .ootr:atualizou 6 equipes; Brumado
- da faixa 9 para a 7 e JU~azeir.o a fai , ~o ..~mandO que a confirmaçã~
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dos profissionais está dependendo disso. O Sr. Almir questionou se o subsídio i~~á~~c~ .. c..?:~
modificado e se com essa alteração os profissionais ficarão nos municípios. OWL.~ .. ,
Hêider ponderou que a estratégia é fortalecer os 67 municípios contratualizado$~~ L,_

colocou a situação específica de Juazeiro que foi fruto de um erro de cálculod'€t.
município. O Sr. Antônio Carlos colocou que se abrir exceção terá que ser para os'
67 municípios. O Sr. Hêider lembrou que a sistemática com tramitação e critérios pra
a mudança de faixas foi disciplinada em Deliberação aprovada pelo Conselho e
explicou como está sendo cumprida avaliando os processos e justificativas dos
pedidos. O Sr. Antônio Carlos colocou que a mudança de faixa é um problema real,
financeiro e de aumento de subsídios. Questionou se a FESF pode absorver esse
impacto. Defendeu que a Fundação deve determinar critérios para não
desestabilizar as micros, mantendo o subsídio da primeira escolha para que a FESF
não banque o impacto da mudança, de forma a não permitir que os municípios ricos
engulam os pobres. Colocou inclusive, que a FESF seja rígida na cobrança da carga
horária e que não abra mão do discurso que sempre defendeu, independente dos
municípios do entorno, enfatizou ainda a importânCia de cobrar do Estado a
fiscalização da carga horária nesses municípios. Dessa forma, acredita que a FESF
não deve falar em flexibilização com os trabalhadores além das portarias que
permitem para as urgências e especialização. O Sr. Ricardo concordou com o Sr.
Antônio Carlos, contudo, esclareceu que a discussão da carga horária em âmbito
nacional está apenas em seu início. O Sr. Hêider concordou com a importância de
ser coerente no discurso e reforçou a necessidade de uma ação combinada com a
SESAB. O Sr. Antônio Carlos propôs o seguinte encaminhamento: que seja
informado aos municípios que os pleitos deverão ser formalizados à FESF e que o
Conselho Curador está aberto para avaliar cada pedido conforme a deliberação
aprovada. Após a concordância de todos, o Sr. Antônio Carlos informou que fica
autorizado a mudança das faixas solicitadas pelos municípios supracitados,
solicitando a Sr. Sérgio que sinalize qualquer alteração significativa com relação ao
financeiro. O Sr. Antônio Carlos sugere que a pauta 05 - discussão e aprovação dos
regulamentos seja remanejada para outra reunião e inicie a seguinte. Desta forma,
após o aceite de todos, o Sr. Hêider iniciou a Pauta 05: Projeção de
financiamento da FESF no ano de 2011 apresentando a situação atual na qual não
existe recurso para expansão, só existe recursos para a manutenção dos subsídios
aos 67 municípios e até dezembro/2010, esclarecendo que a pouca sobra deverá
ser direcionada para garantir os quatro meses iniciais de 2011, considerando o
atraso na abertura dos orçamentos. Colocou ainda que para a abertura de novas
contratualizações (expansão) deverá ser feita a revisão de faixas e a não
manutenção dos atuais subsídios. O Sr. Antônio Carlos questionou a necessidade
de lastro para possíveis inadimplências. O Sr. Sérgio pediu a palavra e explicou a
lógica montada para trabalhar a inadimplência. Defendeu a manutenção da lógica
dos subsídios senão complica o planejamento dos municípios e que a Fundação
deve ter garantido, minimamente, o subsídio para os 67 municípios para o ano de
2011. E que a definição dos subsídios seja proporcional ao IDESs para as próximas
contratações. O Sr. Gabriel pediu a palavra e informou que necessita se ausentar,
pedindo desculpas informou que tem se inteirado das questões de saúde pelas
vivências no interior e solicitou a possibilidade de uma reunião do Conselho Curador
na própria universidade. O Sr. Hêider fez uma fala lembrando-se da importância da
p~~icipa.ção da UFRB Q Curso de Especializ ção ~provado pelo Conselho P)f
IniCiar ainda no an de 2010, agradeceu ~~ do Reitor e celebrou est
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p~rticip~ÇãO mais ativa _a~ora como membro do Conselho Curado~. Retomand?5irL-~~ ....'~
dlscussao o Sr. Antonio Carlos tomou a palavra e propos o segulq~~~~~.,.~, t,

encaminhamento: que no estudo da nova contratualização seja desvinculada a fai~~}v' ..".
de subsídios na linha do que propôs Sérgio e que já foi discutido em reuniões"""" "".,/7

anteriores. Sugeriu ainda que seja estudada a lógica para os novos municípios
havendo a possibilidade de contratualizações sem subsídios. O Sr. Hêider colocou
os efeitos disso: primeiro - na próxima reunião aprovar o regulamento (deliberação)
com os novos valores dos contratos, isso significa que o contrato ficará em média
13% mais caro. Lembrou ainda que 10 de maio é a data do reajuste salarial previsto
no contrato e a correção da remuneração já abre a segunda etapa com outros
valores. O Sr. Antônio Carlos propôs então que seja feito esse estudo - cenário sem
subsídio - e apresentado na próxima reunião. Contudo, o Sr. Hêider ponderou que
seria necessário ter alternativa já que a próxima reunião é em setembro. O Sr.
Antônio Carlos colocou que pode-se dar um passo importante na hora errada, pois
todo o processo iniciado é novo, deixando pra decidir depois com os números
materializando o que já se sabe e tentando uma opinião mais coletiva. O Sr. Ricardo
colocou que houve pouca interferência na regulação de mercado com os 67
municípios, julgando ser interessante fazer as novas contratações após mais um
mês de reflexão. A Sra. Grace Vara pediu a palavra e informou que precisará se
ausentar. O Sr. Antônio Carlos agradeceu a presença e pediu desculpas pelo atraso
no início da reunião. Retomando a discussão o Sr. Sérgio colocou que a avaliação
da DIAF é que os municípios não conseguem contratar a FESF com os ajustes sem
subsídios e complementou que dessa forma a Fundação perde o seu sentido e
função estratégica, assim defendeu que se busque novas fontes de recursos, mas
que não se faça novos contratos sem subsídios pelo alto custo e para seguir na
ampliação da equidade. Colocou ainda que o problema é trazer recurso Estadual e
Federal. O Sr. Hêider considerou que o estudo trará números proibitivos e reforçou a
posição de Sérgio dizendo que se for para abrir a segunda etapa sem recurso para o
fundo de equidade é assumirmos como foco estratégico nesse momento apenas os
67 municípios. O Sr. Antônio Carlos propôs voltar a discussão para novembro. O Sr.
Hêider reforçou então que o melhor seria não abrir novas contratações sem recurso
novo para a política de subsídios e apresentou três questões que deveriam ser
consideradas pelo Conselho Curador como vitais e para as quais, seria necessário a
definição de um cronograma 1. O Conselho acompanhar o debate da CER do ano
que vem; 2. Abrir diálogo com o Ministério da Saúde após eleição com relação a
financiamento (ação política); 3. Diálogo com o governo do estado para que se
definam os recursos disponíveis para os anos de 2011 e 2012. O Sr. Ricardo
apresentou os valores já definidos com o Estado, CER 2008 fechado e antecipação
do recurso CER 2009 e 394 mil/mês na regra de subsídios, sendo: 2,5
milhões/agosto e de setembro a dezembro 4 parcelas de 1.2 milhões (totalizando 7
milhões e 317 mil, sendo 1.9 milhões como subsídios), solicitou inclusive que esses
valores constem em ata. Pontuou ainda o esforço do Estado na antecipação do
repasse do recurso. O Sr. Hêider esclareceu a todos da diferença dos valores dos
subsídios para o repasse do valor da CER dos Municípios para a FESF e explicou
sobre a antecipação do Governo do Estado. Salientou contudo que o repasse da
CER 2010 para 06 municípios é um problema para a FESF e para os Municípios,
lamentou ainda o que para ele foi uma derrota na negociação com o Ministério da

Saúde. , ~xplicou .a _comp ....ç..ão dos recurso,s .' ua.is ~ informou que ~eriam)
necessano 4.8 mllhoes a ~b .~. I de 2011. O S( Ricardo
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246 colocou que por ser tripartite o ideal é fazer o movimento junto ao Ministério: ~~L el
247 Saúde para c,o.mplementação do valor. O Sr. Antôni? Carlos COI?cou que co~o ~·U.~
248 gestores e polltlcos todos devem atentar para a necessidade de apoIo e que a FE~f LG.;

249 faça parte do discurso dentro da perspectiva política. Informou que no dia 23 têri}4
250 agenda com o Estado para a discussão da FESF e também o repasse CER, visto
251 que não tê-Ia inviabiliza a Fundação. Defendeu articulação no COSEMS e
252 Colegiados de Gestão, mostrando que os recursos estão sendo locados de forma
253 coerente. O Sr. Hêider colocou para o Conselho que o objetivo era fazer um choque
254 de realidade apresentando a situação atual e considerando que, nesse cenário, a
255 melhor estratégia seria concentrar força nos 67 municípios, tal como se fosse um
256 piloto, investindo em qualidade e na força de uma experiência exitosa. Concluiu
257 argumentando que devem ser buscados novos recursos e que nova etapa de
258 contratualização só seja aberta após a garantia desses recursos. O Sr. Antônio
259 Carlos lembrou que a Fundação sempre foi pensada com os pés no chão e acredita
260 que essa continua sendo a opção para manter a viabilidade da FESF, defendendo o
261 discurso do co-financiamento tripartite, cuidando para que não haja desinformação
262 sobre a Fundação. O Sr. Ricardo questionou sobre o regulamento de cessão de
263 pessoal, pois já existem entre a SESAB e FESF dois servidores que foram
264 aprovados e tem interesse na cessão e reiterou o pedido de envio dos materiais,
265 deliberações, atas e apresentações. O Sr. Hêider informou ao Sr. Ricardo as regras
266 e regulamentos de cesão além da necessidade de Termo de Cooperação. O Sr.
267 Antônio Carlos informou que não deixará definida ainda a data da reunião em função
268 das alterações da reunião da CIB, sendo que os Conselheiros serão informados
269 posteriormente com pauta a ser envida pelo Presidente do Conselho Curador uma
270 semana antes da reunião. Não havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada
271 a sessão às 14 horas e 15 minutos. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a presente
272 ata, que será por mim e pelos senhores membros assinada, após lida e aprovada.
273 Salvador, 17 de agosto 10. /J
274 Vielka Vieira Lins: /~ Li-,. .
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Conselho Curador - FESF

Conselheiros:

Antônio Carlos Silva Magalhães Neto (Titular):

José Heron Silva Carmo (Titular)_-,F-7_- 7-"-_/~'--f-....-----------------

Washington Couto (Titular) 77
Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular)

Emanuelle Araújo Dias(Titular)

Maria Isabel Viana Ramos (Titular) ------tf-~-.....-----------------
Ricardo~ Souza Heinzelmann (Titular) /\>V"~
José Alves Nascimento Filho (Suplente) _

Jaqueline Bomfim (Suplente) _

Katy Rodrigues Barcelos (Suplente) -------------------------
Fabiano Ribeiro (Suplente) _

/

João Batista Cavalcant

Diretoria Executiva FESF:

/Hêider Aurélio Pinto: ~'/-

José Sérgio Oliveira de Carvalho
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Convidados:

Alexandre de Souza Ramos:


