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Ata da 22a Reunião Ordinária d~b~.:Z. _.- ~
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família di::t-s-r}Ê--:H·· :

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dez, no Pestana Bahia Hotel localiza~~a
Rua Fonte do Boi, 216 - Rio Vermelho - Auditório Zélia Gatai I - Salvador/BA, com <'s..S .•. </

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), Washington Couto (titular), Almir Leonardo Alves Cardoso (titular), Emanuelle
Araújo Dias (titular), Ricardo Souza Heinzelmann (titular), Fabiano Ribeiro (suplente), dos
membros da Diretoria Executiva: Hêider Aurélio Pinto (Diretor Geral), João Batista
Cavalcante Filho (Di r. Desenvolvimento da Atenção à Saúde), Jose Sérgio Oliveira de
Carvalho (Dir. Administrativo Financeiro), Alexandre Souza Ramos (Dir. de Gestão da
Educação e do Trabalho), Ailton Cardozo da Silva Júnior (Advogado Chefe) e ainda como
convidados o Sr. Jerzey Timotéo Ribeiro Santos (assessor DIDAS), o Sr. José Carlos Melo
de Aguiar (Presidente do Conselho Interfederativo), a S~. Suzana Cristina Silva Ribeiro
(Presidente do COSEMS/BA) e a S~. Joseane Mota Bonfim (COSEMS/BA). Às 15 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: Pauta 01: Aprovação de regulamentos; Pauta 02:
Enquadramento das faixas de remuneração dos municípios contratualizados; Pauta 03:
Panorama de implantação das equipes no município; Pauta 04: Panorama financeiro dos
contratos; Pauta 05: Apresentação dos relatórios do Conselho Fiscal; Pauta 06: Avaliação
do crescimento dos serviços prestados pela Fundação - FESF; Pauta 07: Processo de
redução e substituição de empregos de confiança. O Sr. Antônio Carlos iniciou a reunião
propondo apresentar as questões que haviam sido definidas na reunião do Conselho
Interfederativo (COIN), a apresentação de informes e depois serem iniciadas as pautas,
sugerindo a inversão destas, o que foi acatado por todos. O Sr. Antônio Carlos continuou
informando as questões discutidas e aprovadas no COIN, quais sejam: 1) Garantir a
participação de representantes permanentes do Conselho Curador nos diversos espaços
colegiados de gestão do Estado para a realização de informes e tentar evitar ou, pelo
menos, minimizar os ruídos de comunicação, conforme definido: COSEMS - Antônio Carlos;
Colegiado SESAB - Washington; CES - Grace Yara e CIB - Heron; 2) Enviar informações
para os secretários e outros gestores sobre as deliberações e encaminhamentos do
Conselho Curador; 3) A Fundação financiar o deslocamento dos conselheiros e/ou equipe
técnica da própria FESF para a participação em outros colegiados; 4) Incentivar a
participação dos conselheiros suplentes no Conselho Curador para que estes possam trazer
para a reunião a realidade de sua macrorregião; 5) Realizar tiragem impressa de
informativos para distribuição em outros colegiados (COSEMS, CIB, CGMR, etc.); 6) Criar
um Iink para a FESF no site do COSEMS; 7) Manter a FESF como pauta fixa no COSEMS
para informes e realizar apresentação do balanço anual da FESF (pautar para a próxima
assembléia); 8) Fazer análise de viabilidade para a impressão do balanço financeiro anual
da FESF e 9) Continuar convocando os titulares e suplentes para as reuniões do Conselho.
O Sr. Hêider pediu a palavra e informou que esta convocação já acontece, conforme
solicitação do COIN. Na seqüência o Sr. Antônio Carlos pediu a Sra. Suzana o contato para
viabilizar o link da FESF no site do COSEMS - ela informou que o contato é com a Sra
Elma. O Sr. Hêider se dispôs a manter contato e solicitou que Ivana providenciasse o ofício
ao COSEMS solicitando a inclusão da pauta referente ao balanço anual da FESF O Sr.
Antõnio Carlos solicitou ainda que seja feito orçamento para verificar o custo de transformar
o balanço anual em Iivreto, conforme proposta de Marcílio na reunião do COIN, e que este
deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho. O Sr. Antônio Carlos abriu para os
informes e sugeriu seguir pelas pautas 03 e 04, obtendo a concordância de todos. O Sr.
João Cavalcante informou que estava de férias e retornou no dia 03 de dezembro e que
neste mesmo dia viajou para Curitiba para partici r do ~ Congresso Sul - brasileiro de
Medicina de Família e Comunidade, onde a FE ~ stand que teve como maior
objetivo a divulgação do concurso 20 ~r ou ainda que teve gra' ~e
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apoio ~e Gustavo Gusso - Presidente da ~Aoci~dade Brasile~a de Medicina de F4;&í!l1e~..J~tz.r~.
Comunidade, o qual fez destacou a expenencla da Fundaçao na mesa de abert~~,,"-J~.J..~~
seqüência, João informou que seguiu viagem para o município de Barra, para partiCl!~~r de;' -'-.
uma reunião com conselho municipal de saúde, na qual esclareceu questões relatiW'@'sà
Fundação, Informou também que a FESF participará do 1° Congresso Nordeste ê""csq

congresso Cearense de Medicina de Família e Comunidade que acontecerá de 09 a 11 de
dezembro em Fortaleza/CE, com um stand e três mesas. Informou ainda que o Sr, Antônio
Ribas, gerente de Macro Região, está em Bangkok para apresentar a experiência da
Fundação, a qual foi como representante da América Latina, e que no evento disporá de 30
minutos para apresentação e debate do modelo de gratificação utilizado pela FESF, e em
seguida os pequenos grupos irão discutir a aplicabilidade da proposta da Fundação em seus
respectivos países, esclareceu que o evento foi custeado pela OMS - Organização Mundial
de Saúde e que a apresentação será no dia 9/12 ás 13:30h, horário local. Para encerrar
seus informes o Sr. João informou que recebeu mensagem da Secretária de Saúde de João
Pessoa solicitando material sobre a FESF para apresentar no seu Estado. O Sr Hêider
pediu a palavra e falou da sua participação no Congresso do Conselho Federal de Medicina
em Brasília, onde a plenária se posicionou favoravelmente á Fundação e informou sobre o
convite recebido por Solla para apresentar a Fundação no Cosems do Rio Grande do Sul, a
qual foi realizada por ele (Hêider). Encerrado os informes o Sr. Antônio Carlos pontuou que
todos os apresentados foram positivos e trouxeram ganhos à Fundação e solicitou ao Sr.
Jerzey Timóteo que apresentasse a primeira pauta conforme a inversão acordada. Pauta
01: Panorama de implantação das equipes no Município: O Sr. Jerzey Timóteo
apresentou, para relembrar aos conselheiros, o processo de contratualização, o contrato de
gestão e o contrato de programa; o Sr. Hêider fez uma intervenção colocando as
potencialidades do Contrato de Programa para dar base legal às questões que ainda não
tem no SUS, explicou rapidamente a lógica, e inclusive, colocou para as Sras. Suzana e
Joseane que deve ser feito um debate no COSEMS sobre o tema, pois é muito interessante
como o instrumento legal pode ser utilizado para várias questões do sistema único de
saúde. O Sr. Jerzey retomou a fala apresentando a implantação dos serviços FESF-SUS,
explanando sobre a lógica das convocações para os profissionais e para o NASF,
enfatizando que os municípios têm dificuldades em chamar enfermeiros e dentistas sem
médicos, o profissional de maior dificuldade de atração. Na seqüência apresentou o
panorama geral dos municípios contratualizados. O Sr. Hêider pediu a palavra e informou
que a convocatória para os profissionais médicos está na fase conclusiva, e em janeiro de
2011 os médicos da lista geral tomam posse e que após a lista geral de médicos convocar-
se-á os outros empregos para não correr o risco de suspensão do concurso novamente
antes da convocação de todos os médicos. O Sr. Ricardo questionou sobre a convocação
para NASF e o Sr. Jerzey explicou que os profissionais do NASF estão sendo convocados
normalmente, contudo esclareceu que o trabalho é no sentido de encurtar o prazo para
resposta dos profissionais, objetivando mais agilidade no preenchimento dessas vagas,
finalizando assim sua explanação. O Sr. Antônio Carlos tomou a palavra e convidou o Sr.
Sérgio para apresentar a pauta seguinte - Pauta 02: Panorama financeiro dos contratos;
O Sr. Sérgio iniciou sua fala apresentando os valores faturados pela Fundação a partir dos
contratos com os municípios (2.352 milhões), sendo a receber o valor de 1.330 milhões,
totalizando 47% do recurso faturado e não recebido. O Sr. Antônio Carlos questionou sobre
a aplicação da perda de subsídios; o Sr. Sérgio informou que a partir de novembro começou
a efetuar os descontos, sendo que no primeiro mês (agosto) não foi cobrado, objetivando
auxiliar o município nos ajustes internos; em novembro foi cobrado de todos e a partir de
dezembro será cobrado normalmente e o município receberá a fatura com a diferença,
conforme contrato. A Sra. Joseane questionou como é feito o envio da fatura. O Sr. Sergio
esclareceu que são enviadas via e-mail ecorreio.enfa.uainda que esses números
referem-se aos números do b ête do primei stre/2010, o qual foi distribuído a
todos no ~n~ci0..,l~.re.u .- "~taçJo. aos ros do Conselho Fiscal em reunião no

dia 06~ó~r \'~""~~p~a ação Panda continuidade apresent~
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detalhadamente as saídas, as quais totalizaram R$ 3.175.692,77. EnceGf§IUL.J~.!l1o~'~-r..'
apresentação destacando que esses números não contemplam a contratualiza;ç~ã~~-
iniciou em agosto, pois a prestação de contas refere-se ao primeiro semestre de 20"~' qLÍEr
o objetivo para 2011 é fazer a prestação de contas mensalmente ao conselho ,..~cal,
encaminhando antecipadamente o relatório, ainda que não seja exigência do estatuto. O~3r:
Hêider destacou que o custo inicial projetado foi reduzido em virtude da não efetivação do
contrato com o Idisa (1 milhão) e o custo com o concurso (500 mil), além do custo com o
pessoal, pois o desenho inicial de trabalhadores para estruturar a Fundação, foi reduzido em
maio e agora em dezembro de 2010. A Sra. Joseane questionou como acontece a cessão
de pessoal do estado. O Sr. Hêider explicou que existe um regulamento de cessão e que no
caso do banco do Nordeste e Sesab foi feito um convênio de cessão. O Sr. Fabiano Ribeiro
falou da dificuldade de entendimento do contrato de programa, a Sra. Joseane informou que
também teve dificuldades, os dois solicitaram ajuda para que o mesmo fosse entendido
pelos setores da gestão municipal. O Sr. Ricardo pediu a palavra para esclarecer que Sérgio
tinha razão quando falou na Reunião do Conselho Fiscal que a Secretaria de Saúde
realmente só pagou a CER 2008 e uma parcela de 2009, e que 2010 ficou a cargo de 06
municípios (Caém, Prado, Ibicaraí, Ilhéus, Teodoro Sampaio e Rui Barbosa), questionou
sobre a proporção de Funcionários da Sede da FESF e os funcionários destinados á
assistência. O Sr. Hêider pediu a palavra e apresentou novamente o slide que mostra que o
valor dos contratos do pessoal das unidades de saúde é maior que o valor com os
funcionários da sede. O Sr. Sérgio explicou que o ponto de equilíbrio da Fundação ainda é
uma busca, pois a FESF foi pensada para 1200 equipes, o que ainda não será possível em
2011 e que também não recebeu recurso suficiente dos municípios contratados para a
manutenção da Fundação, e que manter uma estrutura na sede menor que a existente é
uma discussão que precisa ser tratada e avaliada, pois as reduções que serão apresentadas
foram feitas de forma a não comprometer o funcionamento; apresentou ainda o ponto de
equilíbrio estabelecido com projeções para 1200 equipes. Apresentou na seqüência os
orçamentos 2009, 2010 e 2011, considerando os 69 municípios; bem como o quadro de
despesas, para o qual solicitou a aprovação do Conselho, após o esclarecimento das
dúvidas o Conselho aprovou o Orçamento 2011 (Deliberação nO 28). O Sr. Sérgio colocou
ainda que existe uma necessidade de alavancagem de recurso para se pensar em
expansão. O Sr. Antônio Carlos lembrou a todos que foi necessário criar uma infra-estrutura
para possibilitar a existência da Fundação, e que na esfera estadual já se sabia que o
momento é de investimentos; e em 2011 será preciso captar recursos para que a Fundação
por si só venda seu produto e tenha auto sustentabilidade e fez a seguinte observação: que
a questão da sustentação para garantir o ponto de equilíbrio necessita de investimento do
estado. Outro ponto é que as esferas Estadual e Federal percebam o momento de
necessidade de investimento para a consolidação do projeto, o qual em médio prazo
ganhará sustentabilidade. O Sr. Hêider retomou a fala do planejamento para esclarecer a
Sra. Joseane e ao Sr. Ricardo as questões relacionadas ás projeções da Fundação,
considerando três anos para absorção do impacto da desprecarização pelos municípios e
que a estrutura administrativa previa a sede com 150 trabalhadores (considerando 1200
equipes), os quais seriam contratados progressivamente para operar nos municípios e que
no primeiro organograma tinha 80 cargos de confiança, no segundo 65 cargos e hoje com a
proposta de redução e substituição por concursados serão 43 cargos. Na seqüência, o Sr.
Hêider iniciou a Pauta 03: Processo de redução e substituição de empregos de
confiança apresentando a proposta para o novo organograma e informando que este será
efetivado até 30/04/2011 - prazo máximo para as saídas previstas. Ressaltou que foi feita
uma redução dentro do possível para manter a estrutura da Fundação sem comprometer o
funcionamento. Do ponto de vista do organograma a mudança maior foi a condensação da
Diretoria Geral, mostrou que existe descrição de tod os cargos e respectivos pré-
requisitos. Lembrou que esses cargos não estav t ~preenchidos, apresentou o quadro
de 2009 para comparar com 2010 e o novo r~t.m;a 2011 que totaliza 43 cargos de
confiança, sendo que desses, 30% ~~r,~' ""é~J,gf')~~chtdo por concursados, e que .
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expectativa é já no final desse ano chegarmos a 15%. A redução de pessoas foi de 4 V1/gi:€m
relação _ao ~ri.meiro organogra~a; ~nfatizou que na deliberação apresent.?d~'./8:~ra&~ .~
aprovaçao soliCita-se um prazo ate abnl de 2011 para que as pessoas que estao~~sses:ir f.--'~
cargos possam organizar as suas vidas, O Sr. Ricardo questionou se as pesso~:§.-"qu%r·--
compõem hoje os cargos de confiança já atendem aos pré-requisitos de cada ~E..go,,,t'
conforme descrição destes, e quantas dessas pessoas são concursadas e já fôralJ'l",'é
substituídas. Argumentou que não dá para justificar um numero de equipes que custe-
menos que o custo administrativo, colocou ainda que essas questões reforçam a
necessidade de cumprir uma agenda de expansão da Fundação, de forma a diluir o valor do
custo por equipe. O Sr. Hêider ponderou que hoje a FESF não tem condições de aumentar o
numero de equipes se não tiver recurso novo, antecede à expansão a necessidade de
recurso. Após os esclarecimentos a reforma do Regimento Interno foi aprovado pelos
membros do Conselho (Deliberação n° 30). A Sr'I. Joseane questionou quais são os
mecanismos que a Fundação está trabalhando para evitar ou minimizar a inadimplência. O
Sr. Hêider sugeriu que o tema seja trazido para a próxima reunião considerando os
mecanismos, viabilidade e cumprimento do contrato; O Sr. Ailton sugeriu que seja adotado,
para o momento, uma notificação formal aos inadimplentes, após a concordância de todos o
Sr. Antônio Carlos encaminhou como sugerido. O Sr. Hêider lembrou que na última reunião
foi trazida a questão referente à legalidade de pagamento de multa rescisória para os
empregos de confiança, se no caso da Fundação existiria essa exigência, e após esta
reunião foi feito um estudo pela Assessoria Jurídica para avaliar o tema. O Sr. Ailton
explicou que o parecer da Fundação é seguindo o entendimento do Tribunal de que os
empregos de confiança não receberão as multas compensatórias em virtude da natureza do
cargo, verificando a jurisprudência no TST. Dessa forma, o parecer da Assessoria Jurídica é
que os empregos de confiança não tem direito às multas rescisórias, o Sr. Antônio Carlos
questionou se existe dúvidas sobre o tema e tendo a concordância de todos o Conselho
Curador adotou e aprovou o parecer da assessoria jurídica. O Sr. Ricardo solicitou que
conste em ata que o parecer foi acatado, o qual constitui deliberação (Deliberação nO29). O
Sr. Antônio Carlos inicíou a Pauta 04: Avaliação do crescimento dos serviços prestados
pela Fundação - FESF questionando como será feita a avaliação da possibilidade de
inclusão de novos serviços; se seria o caso de dar um prazo maíor a para efetivar a redução
de cargos de forma a evitar que se demita agora e recontrate posteriormente. O Sr. Hêider
explicou que não existe este risco, pois os cargos foram extintos foi de forma a não impactar
negativamente no funcionamento da Fundação. O Sr. Almir considerou que a FESF pode
fortalecer sua relação com os municípios começando a trabalhar com compra de insumos,
favorecendo os municípios com ganhos em escala; O Sr. Ailton colocou que o fundamental
é trabalhar novos projetos para captar novos recursos; o Sr. Antônio Carlos ponderou que
pode-se combinar uma data limite para os 69 municípios aumentarem suas equipes, pois os
municípios ainda estão em fase de implantação. Dessa forma, apresentou as seguintes
propostas: 1 - manter os 69 municípios e contratos atuais até janeiro, 2 - para o próximo
concurso manter os 69 munícípios e fazer repactuação dos contratos para aumentar
servíços, fíndo esse processo verificar se há saldo de recursos, por conta de serviços
contratualizados e não ímplementados, 3 - etapa com inclusão de novos municípios, em
um novo processo de contratualização, respeitando o que já existe no concurso anterior
para os cargos de enfermeiros e dentistas, 4- favorecer os 69 municípios em ampliar seu
serviço e abrir para novas contratualizações. O Sr. Alexandre lembrou que para os demais
cargos enquanto o concurso valer é preciso manter os mesmos parâmetros. O Sr. Antônio
Carlos sugeriu trazer o tema para a próxima reunião, o que foi acatado pelos presentes; o
Sr. Ailton sugeriu trazer também que a adimplência do município com a FESF esteja
vinculada a uma certidão, verificar situações concretas para tratar este assunto, falou ainda
que é preciso deixar claro para os inadimplentes que o n- pagamento impacta na FESF e
também nos os outros municípios. O Sr. Fabia e iu a questão considerando quatro
pontos a serem atacados: a cobrança aos m IC" , busca de financiamentos, o estudo
da ampliação do número de equipes e a ~ rente da área administrativa. Danfdo
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continuidade o Sr. Antônio Carlos iniciou a Pauta 05: A resenta ão dos relató. .:5r:dO';'"
Conselho Fiscal lendo o Parecer do Conselho Fiscal e solicitando que conste ,.Ata a
leitura na íntegra e o referendo dos Conselheiros. Obtendo a aprovação de tOdOS,!lp.••·...{.r..ar..e.:.'f..~
do Conselho Fiscal é aprovado e referendado pelo Conselho Curador COr:lStltul~:cr"·"
deliberação (Deliberação nO 27), na oportunidade, o Sr. Sérgio disponibtli~oua
apresentação que fez para o Conselho Fiscal juntamente com a referida documéri'tãção.
Sobre a pauta dos regulamentos o Sr. Antônio Carlos sugeriu, em virtude do avançar "da
hora, que seja focado nos regulamentos que necessitam de aprovação imediata e que os
que não necessitem de aprovação imediata sejam apresentados na próxima reunião. A
sugestão foi acatada por todos e o Sr. Antônio Carlos iniciou a Pauta 06: Aprovação de
regulamentos convidando o Sr. Hêider para conduzir as apresentações, o qual fez uma
breve retrospectiva das pautas propostas e colocou que apenas duas não foram vencidas.
Iniciando a discussão dos regulamentos propostos,esclareceu que o regulamento de
empregos de confiança poderá ser aprovado na próxima reunião, no entanto, é essencial a
aprovação do Parecer Jurídico quanto aos empregos de confiança (Deliberação n° 29),
deixando o regulamento para a próxima reunião. Após esclarecimentos do Dr. Ailton, o
Parecer Jurídico foi aprovado pelo conselho. Com relação ao regulamento das faixas
informou que faltou um documento onde constasse a faixa por município, sendo que as
regras já foram aprovadas, dessa forma solicitou a aprovação Regulamento de
Enquadramento das Faixas (Deliberação nO31), o qual é aprovado por todos. Na seqüência
apresentou outra questão importante: a Fundação já está realizando a dispensa de
trabalhadores, dessa forma, é urgente a aprovação do Regulamento do Processo
Administrativo Funcional, observando as regras da CLT, alem do contraditório e ampla
defesa. Destacou que já foi elaborado um Ato Administrativo para as situações já existentes
para o qual solicitou a aprovação juntamente com a do regulamento, o que foi por todos
aprovado (Deliberação nO 34). O Sr. Hêider continuou apresentando o Regulamento do
Prêmio Semestral por Resultado, o qual já foi discutido e inclusive entrou nos contratos;
contudo, faltou disciplinar formalmente. O Sr. Alexandre explicou a lógica e informou que o
pagamento será em até 60 dias (prazo para os trabalhadores entregarem os planos),
condição que possibilita retificações caso sejam necessárias. O Sr. Ricardo questionou se
existe previsão orçamentária. O Sr. Hêider esclareceu que sim e o que não for utilizado vai
para o fundo de equidade. Após as explicações solicitou a aprovação, o que foi por todos
acatada (Deliberação nO32). Na seqüência apresentou o Regulamento Função Estratégica
de Gestão solicitando também a aprovação, a qual foi aprovada por todos os conselheiros
(Deliberação nO 33). Por fim foi proposto por Antônio Carlos que a próxima reunião
aconteça próxima à CIB de forma a facilitar o deslocamento e a participação de todas e
todos. Não havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão às 17 horas e 45
minutos. Assim, eu, Ivana Carvalho Santos Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e
pelos senhores l')1embros assinada, após lida e aprovada. Salvador, 08 de dezembro de
2010.
Ivana Carvalho Santos Sousa
Conselheiros:
Antonio Carlos Silva Magalhães Neto (titular)
José Heron Silva Carmo (titular)
Washington Couto (titular)
Almir Leonardo Alves Cardoso ( tul
Emanuelle Araújo Dias(titular
Ricardo Souza Heinzelmann (titular)
Fabiano Ribeiro (suplente)
Diretoria Executiva da FESF:
Hêider Aurélio Pinto
João Batista Cavalcante Filho
Alexandre Souza Ramos
José Sérgio Oliveira de Carvalho
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Conselho Curador - FESF

Consel hei ros:

Antônio Carlos Silva Magalhães Neto (Titular):

José Heron Silva Carmo (Titular)

Washington Couto (Titular)

Emanuelle Araújo Dias(Titular

Ricardo de Souza Heinzelmann (Titular)

Maria Isabel Viana Ramos (Titular) -'-- _

~f7~'
José Alves Nascimento Filho (Suplente) _

Jaqueline Bomfim (Suplente) _

Ailton Cardozo da Silva Júnior:

Alexandre de Souza Ramos

João Batista Cavalcante Filh

José Sérgio Oliveira de Carvalho _--'.- 1>-----------------

~
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Hêider Aurélio Pinto:

Diretoria Executiva FESF:

Katy Rodrigues Barcelos (Suplente) __ ---.' _

Fabiano Ribeiro (Suplente)_

Convidados:
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