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Ata da 20a Reunião Ordinária :r~~01O~

Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (1Ç,~SF)r'
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dez, na Sede da Fund'álção
Estatal Saúde da Família localizada na Rua Portugal, 118 - Comércio, Salvador/SA,
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), José Heron Silva Carmo (Titular),
Ricardo Souza Heinzelmann (Titular), Grace Vara Santos A. da Silva (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), Alexandre de Souza Ramos (Dir. de
Gestão da Educação e do Trabalho ), Ailton Cardozo da Silva Jr. (Advogado Chefe);
e ainda como convidado o Sr. José Carlos Melo de Aguiar (Presidente do Conselho
Interfederativo). Às 14 horas e 30 minutos, 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 atual da fixação dos profissionais nos Municípios contratualizados;
Pauta 02- Panorama financeiro de inadimplência dos Municípios contratualizados;
Pauta 03- Discussão sobre projetos apresentados pelo COSEMS para recursos de
Educação Permanente; Pauta 04- Início das atividades dos demais profissionais nos
Municípios contratualizados. O Sr. Antônio Carlos iniciou a reunião solicitando a
Inversão das pautas sugerindo que a reunião começasse pela pauta 4 e finalizasse
pela pauta 3, o que foi acatado por todos sem objeção, perguntou ainda se os
conselheiros teriam algum informe; o Sr. Hêider informou que apesar de sua
presença na reunião ele está oficialmente de férias e que o Sr. João Batista
Cavalcante Filho é o seu substituto ocupando o cargo de Diretor Geral em Exercício.
Todos os conselheiros o parabenizaram pela paternidade. O Sr. Antônio Carlos
convidou o Sr. João para apresentar a pauta conforme as inversões, o qual iniciou a
Pauta 01: Início das atividades dos demais profissionais nos Municípios
contratualizados; apresentando o panorama do concurso 001/10 e o
Monitoramento da Fixação dos Trabalhadores FESF-SUS, informou que as fontes
para esta apresentação foram: Acesso ao ambiente Virtual , Praça Virtual, Guia do
Trabalhador, Avaliação de Desempenho Funcional, Ouvidoria, Pesquisas
Avaliativas, Sistema de Monitoramento da Atenção Primária (Produção),
Monitoramento da Freqüência e dos desligamentos e Apoiadores Institucional
(comunicação com gestores); apresentou informações sobre o preenchimentos de
vagas para médicos nos municípios (por macro e microrregião, vagas por contratos
e vagas preenchidas), informou ainda que foi realizada Pesquisa Avaliativa com os
34 médicos contratados em agosto, pesquisa esta que teve 21 respondentes até o
momento. Esclareceu que o objetivo desta pesquisa foi subsidiar a FESF-SUS para
o monitoramento da satisfação do trabalhador e a fixação deste no município, além
de também fornecer elementos para intervenção no caso de eventuais problemas.
O Sr. João apresentou ainda a situação por microrregião considerando o cadastro
reserva e o resumo do panorama para médicos de Saúde da Família. O Sr.
Washington pediu a palavra e informou que o PAC 2 foi liberado na semana
passada, o qual permitirá consórcios e irá liberar verbas para a construção de USF e
UPA's dando prioridade para equipes novas. O Sr. Heron pediu a palavra
enfatizou o problema da falta de profissional médi . ampliação das ofertas o
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FESF concorre com um mercado paralelo de profissionais médicos; colocou ~í}~a #
questão da mudança de faixa, relacionando que muita flexibilização \~~(ará
concorrência entre os municípios ricos e pobres. O Sr. Hêider concordou, contydo
pontuou que o Conselho Curador se preveniu a esse respeito e que a lógica da
mudança de faixa foi debatida e estabelecida em Deliberação Específica, onde
foram definidos os critérios para a alteração da Faixa, o qual exige além da
solicitação formal do Município, parecer técnico da FESF em conformidade com a
citada deliberação e ainda aprovação do Conselho Curador. O Sr. Ailton pediu a
palavra e explicou o questionamento do Sr. Heron quanto à incorporação dos
salários, informou que existem regras no regulamento e no contrato de trabalho
feitos pela Fundação para defender esses argumentos. Retomando a apresentação
do monitoramento da fixação dos profissionais, o Sr. Hêider explicou que os
funcionários quando são contratados recebem uma senha para ter acesso ao
ambiente virtual, e que este ambiente além de outras coisas monitora a possibilidade
de desligamento dos funcionários diante às dificuldades que encontram no
município. Esclareceu que a praça virtual é um espaço que busca formas de os
trabalhadores entrarem em contato entre si e com a FESF. O Sr. João retomou a
palavra e apresentou a o~vidoria e o monitoramento da gestão do trabalho,
mostrando que no sistema que foi montado definiu-se metas quantitativas para os
profissionais, e neste mesmo ambiente virtual é onde eles informam a produção
diária. O Sr. Hêider se dispôs a fazer, posteriormente, uma apresentação especifica
do produto para os membros do conselho. O Sr. Ricardo questionou como este
sistema está dialogando com o SIAB, perguntando qual é o fluxo, e se esta planilha
consegue alimentar o Sistema. O Sr. Hêider explicou que a planilha tem as mesmas
informações e que alimentam tanto o SIAB quanto o SIA-SUS. O Sr. João retomou
a palavra apresentando os principais fatores de fixação; as características e
resultados da pesquisa e por fim a estratégia do Apoio Institucional. O Sr. Hêider
destacou que a FESF está conseguindo atrair somente médicos que querem fazer
uma carreira em saúde da família e que se isso faz com que a Fundação tenha
excelentes profissionais, entretanto de outro lado é insuficiente para atender a toda
população da Bahia. O Sr. Antônio Carlos convidou o Sr. Alexandre para a
apresentação da Pauta 02: Panorama atual da fixação dos profissionais nos
Municípios contratualizados; O Sr. Alexandre iniciou a pauta informando as
conduções adotadas a partir das recomendações do Ministério Público (publicação
do edital nO20 em 03/09/10 e o edital nO21). Informou que serão convocados até a
próxima semana 178 profissionais: 71 Médicos, 37 Enfermeiros e 36 Dentistas, 20
profissionais do NASF totalizando 4 equipes para NASF e mais 14 trabalhadores
para a Sede da Fundação. Enfatizou que as convocações para a sede são para as
substituições de trabalhadores de cargo de confiança por concursados, conforme
definido no estatuto. O Sr. Hêider solicitou a palavra e colocou que as publicações
realizadas com as regras autorizadas pelo MP referente ao cadastro reserva e a
junção das microrregiões de Salvador e Camaçari vão mexer muito com os lugares
no concurso. Internamente serão feitos os remanejamentos e as publicações serão
no início de outubro. O Sr. Alexandre ratificou as falas e explicou a lógica para o
chamamento, lembrando que a regra de chamamento dos profissionais foi
apresentada em reuniões anteriores - se houver médicos para o município o
chamamento de enfermeiros e dentistas será posterior, pois diversos municípios '
admitem a chegada dos enfermeiros e de ~o contexto de uma e pe
completa, ou seja, após a chegada d -' í ~ ntônio Carlos convi o
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Sr. Sérgio para apresentar a Pauta 03: Panorama financeiro de inadim!pl'ehciii?"
dos Municípios contratualizados; O Sr. Sergio iniciou a pauta apresentFihdo ~
perfil da inadimplência informando o fluxo de pagamento de agosto, o qual cÓm.eçou
com 15 municípios sendo destes 50% adimplentes e 50% inadimplentes; esclareceu
que o perfil de inadimplência esta dentro do previsto e que inclusive já foi
apresentado e discutido; contudo existe um dado novo - que alguns municípios não
estavam organizados internamente para efetuar os pagamentos à FESF. Contudo,
acredita que no final do mês o percentual de adimplência será de 60 %,
considerando as medidas que estão sendo implementadas na diretoria para a
cobrança aos municípios. O Sr. Antonio Carlos questionou se esse quadro tem
relação com o atraso no envio das notas fiscais aos municípios; o Sr. Sergio
informou que não e esclareceu que esse mês foram enviadas duas notas em datas
diferentes.Lembrou ainda que no primeiro mês não houve redução/retirada de
subsidio, mas que a partir de setembro conduzirá conforme as regras acordadas.
Sobre o repasse de recurso do Estado (2.519 milhões) informou que a primeira
parcela foi repassada no final do mês e que as negociações com a SESAB é para
que os repasses sejam realizados ao final de cada mês, conforme TCEP. Informou
ainda que o recurso referente ao contrato de programa ainda não foi repassado,
contudo está programado para 30 de setembro. O Sr. Hêider ressaltou que no dia
05 a Fundação pagou todos os profissionais, girando a folha em torno de seiscentos
mil reais. Colocou que o recurso do TCEP é no valor de 2,5 milhões e que o
Contrato de Programa irá repassar mensalmente o valor de 1,199 milhão durante 4
meses. O Sr. Hêider informou que está sendo verificado como processar esse
pagamento e que há necessidade de resolver algumas questões burocráticas antes.
O Sr. João explicou a lógica proposta colocando que é necessário avaliar o que
consta no relatório bimensal e que já houve conversas nas quais a OAB apresentou
algumas diretrizes que deve conter neste termo e a Fundação já apresentou o termo
que está em análise. O Sr. Hêider pontuou que o interessante é ter indicadores
quantitativos de monitoramento combinados com relatórios qualitativos de médio
prazo. O Sr. Ailton informou que o que está sendo construído é o plano operativo
que abarca o financiamento de um ponto de vista sistêmico e que a prestação de
contas deve seguir a que é feita ao Conselho Interfederativo e Tribunal de Contas
dos Municípios. O Sr. Hêider solicitou a verificação de como vai acontecer o repasse
dos 6 municípios (Prado, Ilhéus, Teodoro Sampaio, Ibicaraí, Caém, Rui Barbosa) do
valor da CER 2010 que vai entrar nas contas desses municípios a qualquer
momento, O Sr. Antônio Carlos colocou que politicamente é interessante os
membros do conselho e também a FESF fazerem contato com os municípios que
não fazem mais parte do Conselho Curador, pediu para a diretoria financeira
verificar e informar o que é necessário para os municípios repassarem esses
valores, e caso seja necessário fazer visitas a estes municípios; lembrando que já
existe um instrumento que os contadores destes municípios receberam informando
que ia haver repasse deste recurso. Para os municípios presentes que encontram-
se entre os seis, solicitou que seus representantes conversem com seus contadores
e entrem em contato no caso de dúvidas ou dificuldades para que seja efetuado o
repasse. Ficou então encaminhado que os senhores Antônio Carlos, Ricardo e João
entrarão em contato com os municípios. Com os municípios de Ilhéus e Rui Barbosa
o Sr. Antônio Carlos se comprometeu a ligar pessoalmente para fazer o primeir
contato, depois ele entrará em contato com o Sr. S§rgio para que a Funda a
assuma as conversas, para tanto, solicitou Qb~quarta-feira dia
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setembro para realizar esses contatos. O Sr. José Carlos e o Sr. Heron entrárêoeniicl---' o

contato até quarta para informa as dificuldades encontradas nos seus muni8!:piO&f ""
Feitos os encaminhamentos o Sr. Antônio Carlos iniciou a Pauta 04: Discu$são

'~

sobre projetos apresentados pelo COSEMS para recursos de Educaçao
Permanente; informou que na última reunião da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB), o Presidente do COSEMS tentou incluir na pauta da reunião um projeto de
estruturação e regulação de educação permanente da FESF, sem sequer comunicar
à Fundação ou ao Conselho Curador que gostaria de discutir este projeto, situação
que provocou desconfortos e uma grande discussão, pois o COSEMS queria que
daquela reunião saísse uma comissão para avaliar o uso do recurso destinado a
Educação Permanente pela FESF. Contudo, diante do movimento contrário por
parte de alguns membros da reunião inclusive o Sr. Antônio Carlos e o Sr. Heron
essa comissão não saiu e o tema ficou para um debate posterior. Dessa forma, o Sr.
Antônio Carlos solicitou uma reunião antes da próxima CIB, a qual envolva todos os
atores para que seja definida a estratégia para a discussão que acontecerá na
próxima CIB, a qual foi remarcada para o dia 07 de outubro. Solicitou que nessa
reunião seja novamente explicado o projeto e que da mesma deverá sair uma
comissão da qual participe FESF, municípios co-instituídores, SESAB e COSEMS
para sanar as dúvidas e deixar o projeto às claras, de forma a acabar com o mal-
estar que é totalmente desnecessário e foi gerado simplesmente pela falta de
comunicação. O Sr. Antônio Carlos enfatizou que o projeto foi apresentado em
reunião do Conselho e todos os órgãos citados têm representação no Conselho
Curador, portanto tinham conhecimento, pois as discussões na Fundação são
transparentes. O Sr. Heron disse que ficou indignado com a forma como este
assunto foi colocado na CIB e disse também que ficou preocupado com a fala do Sr.
Ricardo que pareceu concordar com o ocorrido, colocou ainda que o COSEMS
nunca ajudou a FESF e que seu representante nunca comparece às reuniões, não
levando as informações já discutidas e decididas pelo Conselho Curador ao
COSEMS. O Sr. Antônio Carlos informou que hoje o conselho fomenta uma
discussão entre representações dos instituidores, SESAB/DAB, COSEMS e CES, e
que talvez o que esteja acontecendo é que as informações não estejam sendo
repassadas em seus lugares. O Sr. Washington disse que tentou amenizar a
situação ocorrida na CIB para diminuir o impacto, acredita ainda que esse espaço de
reuniões do Conselho não está dando conta de ser o amenizador dos impasses e
arestas, e esse deveria ser um dos papéis do Conselho Curador, pois possui todas
as entidades citadas representadas. O Sr. Washington avaliou que os
representantes do conselho da FESF não estão deixando as coisas bastante claras
junto às suas representações, e isso é preocupante, desta forma é necessário levar
as discussões e decisões para o COSEMS afim de evitar a falta de comunicação. O
Sr. Ricardo concordou que existe o problema de falta de informações dentro das
instituições e disse que sua fala na CIB foi no sentido de agregar ao grupo para não
colocar em discussão o projeto, segundo ele o Ministério da Saúde na figura de
Vinicius informou que o recurso já foi disponibilizado, então seria necessário haver
conversas e pactuações entre os envolvidos. Disse ainda acreditar que isso pode
ser recuperado através de conversa da FESF com a SESAB (OAB e SuperRH) e
COSEMS. Resumiu dizendo que não faz uma avaliação negativa do aconteciment
na CIB e acha que deva-se ter tranqüilidade para resolver o assunto. O Sr. Hê' er
explicou que esse recurso foi extra política nacional de epucação permanente qu
o mesmo não viria necessariamente para " ~~oderia ser inves' o
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qualquer estado ou instituição do Brasil que apresentasse capacid~Y~' cff:t:
desenvolver sua meta: a especialização em massa de profissionais e gestores di!"'"
saúde da família. A SEGETS identificou os parceiros que poderiam fazer este
processo prioritariamente entre Universidades além de duas Secretarias de Saúde
que já desenvolviam processos massivos de formação, a de Minas Gerais e a
SESAB, por causa do projeto das linhas de cuidado. A Secretaria de São Paulo
entrou depois. O que a Fundação, em comum acordo com a SESAB, fez foi
aproveitar a janela de oportunidade formulando um projeto e apresentando o mesmo
ao Ministério. O valor de 6 milhões foi padrão para os projetos e a FESF projetou
com esse recurso a formação de 4500 trabalhadores na Bahia. O fato de o recurso
ter vindo para a FESF foi uma decisão da FESF e da SESAB baseada na maior
facilidade operacional que a FESF possui para executar o recurso, mas isso não
quer dizer que todo o recurso tenha que ser utilizado só com funcionários da FESF.
O Sr. Hêider disse que para cumprir o compromisso de ofertar especialização a
todos os aprovados no concurso e suas equipes, assumido por todas as instituições
que integram o Conselho, serão necessárias aproximadamente 1200 vagas, pouco
mais de um quarto das vagas assumidas como meta no Convênio. Informou ainda
que o recurso já foi empenhado. Lembrou que essa discussão foi amplamente
tratada no Conselho Curador que tem representação do Cosems e que não foi para
a CIB porque esta não era etapa prevista no processo e nem foi solicitado por
nenhum dos entes que integram o Conselho. Concluiu dizendo que a afirmação de
que a FESF atropelou a CIB é descabida. Concordou com o Sr Ricardo dizendo que,
em sua visão, não existe nenhum conflito, basta os atores sentarem e definirem as
vagas e respectivos projetos de execução da formação. Lembrou que a questão
administrativo-financeira precisa ser vista com atenção, pois como é de praxe,
obedecem as regras vigentes para os Convênios. Com relação ao projeto dos
computadores o Sr Hêider explicou que foi exatamente a mesma coisa, um projeto
com a OPAS que não faz parte do Projeto do Tele-saúde do Ministério. Enfatizou
que é a mesma tecnologia, mas não o mesmo projeto. Segundo ele, a FESF
apresentou para a Petrobras e o Ministério um mesmo projeto sendo que este último
decidiu contemplar a FESF numa compra que já estava realizando. Propôs como
encaminhamento a formação de uma Comissão Operacional. O Sr. Washington e o
Sr. Ricardo lembraram que antes terá uma reunião entre COSEMS, Fundação e
SESAB para discutir a proposta que será apresentada na reunião da CIB e se
responsabilizaram em articular e agendar esta reunião. O Sr. Hêider reforçou a
necessidade de fortalecer a relação e conexão das Instituições representadas no
Conselho Curador e a FESF através dos membros do Conselho, levando e trazendo
informações e cobrando pautas pleiteadas em suas instituições. O Sr. Washington
se comprometeu em ligar para a Sra. Suzana, Presidente do COSEMS, para pegar
os nomes das pessoas que irão participar da reunião e sugeriu que a linha de
encaminhamento seja: 1°_ acabar com o mal-estar sobre o uso do recurso, 2° -
orientação sobre plano de trabalho; a DIGETS apresentando uma projeção de
utilização na FESF do recurso em médio prazo para os próximos três anos para
garantir que os profissionais possam se especializar e o restante do recurso deve
ser discutido pelas três esferas. Por fim foi proposto pelo Sr. Antônio Carlos que a
próxima reunião aconteça no dia 05 de outubro de 2010 às 13horas na sede d
Fundação com pauta a ser envida pelo Presidente do Conselho Curador a
semana antes da reunião. Não havendo mais nª,doa~eclarar, deu-se por ence ad
a sessão às 17 horas e 55 ~~~~~,S:i~Vf~~·--$~çval~o Santos Sous , I i
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a presente ata, que será por mim e pelos senhores membros assinada, apó.'.~.'.ll1daif
aprovada. Salvador, 16 de sete~ro d 010"~:~
Ivana Carvalho Santos Sousa;\~
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