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Ata da 21" Reuniãoordinária:ge'2V' ,
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família~~F,ESF)

Aos Dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dez, na Sede da Fundação E'Statal
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), José Heron Silva Carmo
(titular), Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular), Ricardo Souza Heinzelmann (Titular), Grace
Yara Santos A. da Silva (Titular), Katy Rodrigues Barcelos (Suplente), Fabiano Ribeiro dos
Santos (Suplente), 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), Ailton Cardozo da Silva Júnior
(Advogado Chefe) e ainda como convidados o Sr. José Carlos Melo de Aguiar (Presidente
do Conselho Interfederativo) e a sra Luciana Maciel de Almeida Lopes (Assessora DIGETS).
Às 10 horas e 25 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: Pauta 01: Implantação da FESF nos
municípios Contratualizados; Pauta 02: Panorama do repasse da CER e contrato de
programa; Pauta 03: Programação da prestação de contas do 1° semestre da FESF;
Pauta 04: Política de Educação Permanente da FESF; Pauta 05: Continuação do
processo de redução e substituição dos empregos de confiança da FESF; O Sr.
Antônio Carlos iniciou informando que para esta reunião foram convocados os seis
municípios que receberam o recurso da CER, este convite foi feito pela Fundação e pela
Presidência do Conselho Curador, pois como é do conhecimento de todos, há uma
preocupação com a forma de repasse desse recurso para a FESF e por este motivo deverá
ser preparada uma cartilha informativa com o passo a passo de como realizar o repasse, de
forma que os municípios não comprometam seus respectivos orçamentos e não haja
nenhum entrave. O Sr. Antônio Carlos informou ainda que entrou em contato com os
Secretários de Saúde dos municípios de Teodoro Sampaio, Ibicarai, Caém e Prado,
havendo dificuldade de contato com Ilhéus e Ruy Barbosa; contudo, ele continuará tentando
falar com esses dois municípios para orientá-los quanto ao repasse. Deixou claro que é de
fundamental importância conseguir contato com esses municípios ainda esta semana. O Sr.
Antônio Carlos passou a palavra para o Sr. Hêider, o qual informou que retribuiu a visita que
a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) fez à FESF para conhecer o sistema de
remuneração variável e de avaliação de qualidade da FESF-SUS e foi até o Rio de Janeiro
onde visitou várias unidades de saúde e buscou conhecer as ferramentas de gestão
utilizadas pela ENSP. Disse ter percebido que o projeto da ENSP tem muita semelhança
com o projeto da FESF, mesmo sem ter havido diálogo anterior. Informou que fez uma ponte
muito boa para caminhar juntos e fazer trocas das produções. O Sr. Antônio Carlos informou
que fez uma solicitação à Fundação para o município do Prado que consiste no apoio da
FESF para estudar formas de implantação no quadro estatutário do Município de Prado de
sistema de remuneração variável semelhante aos da FESF. Afirmou que essa medida
facilitará a gestão e deixará os profissionais mais satisfeitos. O Sr. Almir colocou que deve-
se ter cuidado com esse plano de carreira que será estudado para o caso de Prado para
não se tornar uma política de Estado por causa da política salarial. O Sr. Ricardo informou
que isso não vai ser uma política de Estado, mas que a SESAB irá ajudar a estudar o
processo, pois outros municípios podem ter situação semelhante e o estado deve apoiar
estes municípios a encontrar uma solução, o que não significa que o Estado estará
adotando que todos os municípios mudem sua lógica de remuneração de acordo com a
lógica da Fundação Estatal. O Sr. Fabiano Ribeiro falou que no município de Vera Cruz, o
qual ele representa, passa pela mesma situação, julga ser uma alternativa mais interessante
e confortável para o município. O Sr. Hêider informou que recebemos mais de 130
trabalhadores na última FIT realizada nos dia 14 e 15 de bro em espaço cedido pe
faculdade Unijorge, ele destacou o momento da ~ I participou explican
projeto da Fundação e destacou que foi n\5~ cYlo o com os trabalha
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A remuneração variável foi uma preocupação dos trabalhadores, porém após todas as
explicações eles ficaram mais tranqüilos, e perceberam através do que foi explanado a
importância do comprometimento com a melhoria da qualidade dos serviços realizados além
da valorização do trabalho e do trabalhador. O Sr. Antônio Carlos questionou se havia mais
algum informe e após negativas fez a leitura das pautas. Dando inicio a Pauta 01:
Implantação da FESF nos municípios contratualizados; o Sr. João recapitulou
rapidamente os dados da implantação da FESF nos municípios, pois, os mesmos já haviam
sido apresentados em reunião anterior, apresentou o quadro de evoluções daquela data até
a presente. Apresentou planilha com a relação de todos os municípios e seus respectivos
profissionais e em seguida apresentou panorama geral fazendo destaque ao fato das
equipes de apoio institucional terem visitado todos os municípios. Afirmou que em novembro
será preparada lista dos 221 médicos para os municípios restantes, quando se esgotarão as
convocações da lista geral do concurso. Destacou ainda que em dezembro haverá a
preparação para realização de novo concurso público para médicos, com inscrições e
realização do concurso previstas para o início de 2011. Informou que o concurso terá
inscrições em todas as capitais do país e será anunciado em dezembro, objetivando captar
os profissionais que estarão se formando no final deste ano. Para esse concurso, a inscrição
não será por microrregião, será para todo o Estado da Bahia, ressaltou que na primeira
proposta do concurso o Conselho Curador teve a preocupação em regionalizar para não
correr o risco de desorganizar os sistemas de saúde já consolidados e que, passado esse
primeiro momento, não há motivo para regionalizar uma vez que listas por região atrasam
muito o processo de convocação. Enfatizou que com uma só lista geral o processo será
mais ágil; pois essa é uma crítica recorrente que a FESF vem recebendo por parta dos
concursados (que a Fundação demora em colocar os profissionais nos municípios). O Sr.
José Carlos perguntou quando será a nova etapa de contratualização, o Sr. Antônio Carlos
lembrou que a discussão sobre as novas contratualizações ficou acordada em reunião
anterior de acontecer em novembro, juntamente com a avaliação do cenário. O Sr. Hêider
lembrou, contudo que se for considerado os recursos do Governo Federal essa nova etapa
só poderá ser discutida no ano que vem, mas se for utilizar o recurso da CER poderá ser
discutida ainda este ano; informou que será agendada reunião com o Sr. Washington para
discussão de financiamento pelo estado e logo após esta reunião o assunto será pauta na
reunião do Conselho Curador onde serão discutidos também programas, expansão e a
quantidade de recurso de 2011. Pauta 02: Panorama do repasse da CER e Contrato de
Programa; o Sr. Sérgio informou que ainda não foi repassada a primeira parcela do
Contrato de Programa e que o Sr. João iria tratar sobre este assunto em seguida. Sobre o
recurso da CER informou que os municípios de Caém e Prado repassaram a primeira
parcela. O Sr. Hêider pediu a palavra e explicou para os presentes que não participaram das
reuniões anteriores, a deliberação de como seria o recebimento do recurso da CER e as
formas de repasse, explicou também que os municípios já receberam uma parcela e só
Caém e Prado fizeram o repasse. O Sr. Sergio falou que a expectativa é receber dos demais
municípios essa primeira parcela e que ao todo são 12 parcelas. O Sr. José Carlos solicitou
cópia do Decreto para apresentar ao financeiro do Município de Ibicaraí para que possa
fazer o repasse do recurso. O Sr. Hêider solicitou ao Sr. Ailton que enviasse amanhã o
Decreto e a Lei e que estes fossem acompanhados de um ofício da Fundação
disponibilizando a Diretoria Administrativa e Financeira para o esclarecimento do que for
necessário. O Sr. Hêider solicitou que a Assessoria Jurídica prepare também uma Nota
Técnica para os Secretários apresentarem aos seus municípios, então ficaram como
encaminhamentos dessa pauta: a preparação da Nota Técnica, Decreto, Lei e ofício.
Salientou que a Assessoria Jurídica e a Diretoria Administrativa Financeira ficarão à
disposição para tirar as dúvidas dos municípios e solicitou que cada município faça um
relatório sobre o orçamento. Pauta 03: Programação da prestação de contas do 1°
semestre da FESF; o Sr. Hêider informou que foi realizada uma reunião em abril par
prestação de contas e pelo estatuto tem que haver outr "novembro, pois estas são
datas pré definidas para prestação de contas. " ~ ~ r. êider propõe a9
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109 data para essa reunião. Esclareceu ainda que a prestação de contas pai.(2;!l ~o'
110 Público é uma vez no ano, sugeriu também marcar reunião com CES - Conseffu.(:tEstaq~J:ll
111 de Saúde. A Sra. Grace aproveitou para informar que o CES solicitou que ela agendasse
112 junto ao Conselho Curador uma data para uma reunião de prestação de contas como um
113 todo, não somente da prestação de contas fiscal. O Sr. Hêider solicitou que fosse
114 encaminhando nesta reunião um cronograma com datas para reunião com o Conselho
115 Fiscal, estabelecendo prazo para apreciação dos documentos e resultado da análise das
116 contas. Após discussão do tema ficou estabelecido que a FESF irá organizar um calendário
117 para apresentações para o Conselho Fiscal, TCM, MPE e CES, após ter estas datas irá
118 entrar em contato com os membros para agendar as respectivas reuniões. O Sr. Sergio
119 salientou que desta vez o Conselho Fiscal não precisará apresentar parecer porque esta
120 segunda reunião é de acompanhamento. A Sra. Katy sugeriu que a data escolhida fosse
121 numa segunda ou sexta, pois para quem vem do Oeste vir no meio da semana é
122 complicado. O Sr. Antônio Carlos sugeriu esperar sair a segunda data da CIB para marcar
123 reunião do Conselho Curador. O Sr. Sergio lembrou que eles solicitaram que os relatórios
124 fossem enviados anteriormente, pois não havia sentido recebê-los em cima da hora. O Sr.
125 Ricardo falou que acha interessante a FESF se antecipar e entrar em contato para agendar
126 a reunião com o Conselho Estadual de Saúde e não aguardar que eles liguem cobrando.
127 Sobre contrato de programa o Sr. Ricardo falou que está enfrentando dificuldade interna em
128 relação ao orçamento, saindo a suplementação ele consegue repassar. Informou que existe
129 uma comissão sobre o contrato de programa e que hoje deveria ser fechado o Documento
130 do Plano Operativo e com isso só vai aguardar a suplementação e que vai tentar repassar
131 todo o recurso de 2010. O Sr. João esclareceu que está em contato e participando de
132 reuniões na OAB, o Sr. Ricardo explicou que precisa para a comissão de 2 representantes
133 municipais de saúde indicados pelo conselho, 2 representantes da SESAB, 2 da Diretoria
134 Executiva da FESF e que sairá portarias do Secretário Jorge Solla instituindo a comissão e
135 outra nomeando esta. Após discussão o Sr. Antônio Carlos anunciou que participarão da
136 comissão: o Sr. José Carlos Melo de Aguiar - Presidente do Conselho Interfederativo -
137 Secretario de Saúde de Ibicaraí (Titular), a Sra. Maristela Alencar de Alcântara Vieira - Vice-
138 Presidente Conselho Interfederativo - Secretária de Saúde de Ruy Barbosa (suplente), a
139 Sra. Katy Rodirgues Barcelos - Suplente Conselho Curador FESF - Secretária de Saúde de
140 Uibaí (Titular), Sr. Fabiano Ribeiro dos Santos - Suplente Conselho Curador - Secretário de
141 Saúde de Vera Cruz (Suplente). Pauta 04: Política de Educação Permanente da FESF; o
142 Sr. Antônio Carlos informou que há aproximadamente 15 dias houve uma reunião agendada
143 pelo Conselho Curador com o COSEMS e a SESAB frente à Política de Educação
144 Permanente, informou que em virtude do horário (a reunião foi agendada para as 16h), o
145 andamento da reunião foi dificultado e que também houve outros problemas, motivos pelos
146 quais a reunião foi re-agendada para hoje 19/10, porém houve uma demanda e o Secretário
147 Jorge Solla teve que marcar o colegiado, e por este motivo a reunião foi desmarcada. O Sr.
148 Antônio Carlos fez um repasse do tema tratado na última reunião para os que não estavam
149 presentes; o Sr. Hêider lembrou o consenso da última reunião e explicou que desta reunião
150 (que será reagendada) sairá uma comissão para tratar do assunto. O Sr. Antônio Carlos
151 explicou que o COSEMS não está conseguindo ser representado no Conselho Curador da
152 FESF e salientou a importância de todos os membros do Conselho Curador participarem
153 das reuniões do COSEMS para desmistificar as dúvidas que surgem nas reuniões com
154 relação à FESF, isso foi observado por ele e pelo Sr. Hêider na última reunião onde eles
155 fizeram rápidas conversas com diversos participantes, e ficou claro que o distanciamento
156 produziu espaço para dúvidas e por vezes boatos. O Sr. Heron acredita que para a próxima
157 reunião tem que ser firme em dizer que o convênio vai contemplar todo mundo. A reunião
158 será importante para saber o que as pessoas que representam o COSEMS e a SESAB
159 desejam para este assunto, para depois encaminhar a proposta para o Jurídico e eles
160 informarem o que pode ser feito em cima das solicit - . Sr. Ricardo enfatiza que, p a
161 além da questão do convênio, estes confli .. ~~ pe:la existência de posi e
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próxima reunião, para pensar junto à questão técnica; sobre o recurso, ele acha que ~a
claro, já houve uma reunião da Diretoria de Atenção Básica com o Sr. Alexandre e.Sr. João,
depois já conversou com a Sra. Verônica da Escola de Saúde Pública e já tratotl alguns
aspectos, antes da última reunião irá conversar novamente com a Sra. Verônica para levar
uma proposta escrita para a reunião. O Sr. Ricardo irá conversar com o Sr. Washington hoje
à tarde para agendar a reunião o mais rápido possível. Pauta 05: Continuação do
processo de redução e substituição dos empregos de confiança da FESF; o Sr. Hêider
colocou que desde a instituição da Fundação houve a preocupação em definir um processo
de construção que primasse pela autonomia, profissionalização e republicanização da
instituição FESF para que a mesma sofresse o mínimo possível com as pressões eleitorais
político-partidárias. O Sr. Hêider explicou toda a lógica de constituição do quadro de direção
e gestão da FESF pelo Conselho Curador e de definição dos empregos de confiança que
compõem esse quadro de direção. Re-Iembrou a constituição do Conselho Curador em maio
de 2009, a eleição da Diretoria Geral pelo mesmo, a indicação dos demais diretores pelo
Diretor Geral com posterior apresentação e análise de currículos, debate e nomeação dos
mesmos pelo Conselho. Lembrou que foram distribuídos CD's com os currículos de todos
os empregados que seriam contratados inicialmente para os empregos de confiança, para
referendo do Conselho; e que foi aprovado pelo conselho o Regimento Interno e
Organograma da FESF, incluindo a remuneração de cada Emprego de Confiança. Explicou
que para a Fundação dar início ao seu trabalho foi necessário contar com um número maior
de empregos de confiança, uma vez que este mesmo quadro seria responsável pela
organização do primeiro concurso da FESF. Passada a primeira etapa e realizado o primeiro
concurso, há 5 meses, foi realizada a primeira re-estruturação do Organograma da FESF e
redução dos empregos de confiança da FESF em 20%. Informou que naquela ocasião foi
prevista nova mudança em um prazo de 6 meses quando os funcionários do concurso já
tivessem tomado posse. O Sr Hêider informou que cumprindo a deliberação do Conselho e
cobrança de seus membros apresentaria na próxima reunião, dentro do prazo, portanto,
nova proposta de Re-Estruturação do Organograma da FESF com as seguintes diretrizes:
1°. Ajuste do Regulamento às necessidades organizacionais e operacionais da FESF; 2°.
Redução dos empregos de confiança; 3°. Cronograma de Substituição de funcionários que
ocupam empregos de confiança por funcionários efetivo-concursados de acordo com
previsão de percentuais dispostos no Plano de Carreira, Empregos e Salários da FESF. O
Sr. Hêider lembrou que o PECS prevê que, em até 2 anos de aprovação do mesmo, 30%
dos empregados de confiança deverão ser funcionários efetivo-concursados; 4°. AJUR
preparar proposta de Regulamento sobre Relações e Trabalho dos Empregos de Confiança
da Fundação (Direitos sobre rescisão e definições sobre os mesmos); O Sr. Antônio Carlos
solicita que essa apresentação seja na próxima reunião. Por fim foi proposto que a próxima
reunião aconteça próxima à CIB para facilitar o deslocamento e a participação de todas e
todos. Não havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão às 12 horas e 45
minutos. Assim, eu, Ivana Carvalho Santos Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e
pelos senhores membros assinad~~ovada. Salvador, 19 de outubro de 2010.
Ivana Carvalho Santos Sousa. . ,
Conselheiros:
Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular):
José Heron Silva Carmo (titular) ~. '7 • /.

Washington Couto (Titular) _----.<-L'~=~ /~-- _
Almir Leonardo Alves Cardoso(j'(tu r) ~_---
Emanuelle Araújo Dias(Titular)
Diretoria Executiva da FESF:
Hêider Aurélio Pinto:
João Batista Cavalcante Filho
Ailton Cardozo da Silva Júnior
Alessandra Martins dos Reis
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Lista de Presença da 21a Reunião Ordinária

19 de outubro de 2010

Conselho Curador - ,F:I:~f

Conselheiros: ~ /'2 _
Antônio Carlos Silva Magalhães Neto (Titular): ~~

José Heron Silva Carmo (Titular) ~ '- /. L

Washington Couto (Titular)

Almir Leonardo Alves Cardoso (Titular)

Emanuelle Araújo Dias(Titular)

Maria Izabel Viana Ramos (Titular) -iJ '
Ricardo Souza Heinzelmann (Titular) Á_i4"_,,45..=...,_A_-L_··-Il-l---,-l _::+~
Paulo Gabriel Soledade Nacif (Titular) ~

Grace Vara Santos A. da Silva (Titular)~~-------------------
Jorge Geraldo de Jesus Rosário (Titular) _

José Alves Nascimento Filho (Suplente) _

Jaqueline Bomfim (Suplente) ~

Katy Rodrigues Barcelos (Suplente) ~~ b6z ~
Fabiano Ribeiro (Suplente) ~ 'i"tb~
Maria Madalena Fernandes de Souza (Suplente) _

Maria José da Conceição (Suplente) _

Diretoria Executiva FESF:

Hêider Aurélio Pinto: ------------------------------
João Batista Cavalcante Filho: ---------------------------
Alexandre de Souza Ramos: _

José Sérgio Oliveira de Carvalho --------------------------
Ailton Cardozo da Silva Júnior:---------------------------


