
Ata da 42ª Reunião Ordinária | 2013 1 
                 Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 
 Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, na sala de 3 

reuniões da Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS, situada Av. 4 
Antonio Carlos Magalhães, 3824, 7º andar, Bloco B – Iguatemi | Salvador – BA,  5 
com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 6 
Estatal Saúde da Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), 7 
Washington Couto (Titular), Regina Rocha F. Nogueira (Titular), Ricardo Souza 8 

Heinzelmann (Titular), Marcelo Rios Lopes (Titular), Alan Jonh de Jesus Costa 9 
(Titular), Isadora de Oliveira Maia (Titular), Milton de Sousa Coelho Filho 10 
(Suplente), e dos membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade 11 
(Diretor Geral), Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora da DGI), Caroline 12 

Castanho Duarte (Diretora DGS), José Santana (representante do Secretário 13 
Executivo), e Estevão Toffoli (SecEx). Às dezessete horas e quinze minutos, 14 
havendo número legal de representantes, foi declarada aberta a sessão, 15 
passada a lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e 16 

apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01 - Reforma Administrativa 17 
FESF-SUS: a) Alteração Regimento Interno; b) Alteração das Deliberações 18 
Anteriores em decorrência das mudanças no Estatuto; Pauta 02 - Premiação 19 

por Resultado dos Empregos de Confiança; o que ocorrer. O presidente 20 
iniciou com a Pauta 01 - Reforma Administrativa FESF-SUS: a) Alteração 21 
Regimento Interno passando a palavra para Estevão Toffoli que explicou a 22 

necessidade de alteração no regimento interno da Fundação tendo em vista as 23 
alterações que foram feitas no Estatuto. Apresentou as adequações 24 

necessárias na estrutura fixa de gestão da Fundação, correspondente ao 25 
Anexo I do Regimento Interno. As novas áreas administrativas, que passam a 26 

se chamar núcleos, tiveram suas descrições atualizadas, constando descritos, 27 
para cada uma, suas atribuições e requisitos para a ocupação de cada 28 

emprego em comissão. No encerramento da apresentação, o Sr. Estevão 29 
apresentou a estrutura de apêndices padrões constantes tanto para o 30 
organograma fixo quanto para cada serviço: no apêndice A são descritos os 31 

empregos em comissão e sua estimativa de custos, e no apêndice B, constam 32 

as funções administrativas correspondentes. O conselheiro Washington Couto 33 
destacou que ficou muito bom deixar a estrutura modular ficando os 34 
cargos/programas como anexo. O Conselheiro Ricardo colocou a situação da 35 
criação de cargos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA a 36 

partir da previsão orçamentária de forma a dinamizar o processo de acordo às 37 
necessidades. O Sr. Carlos Trindade ponderou que essa função não deve ser 38 
da CAA e sim do Conselho Curador, o Sr. José Santana reforçou que esta 39 

atitude pode descaracterizar o Conselho, já que esses atos são deliberações 40 
deste. O conselheiro Washington ponderou se a única ressalva foi a questão 41 
dos cargos pela CAA. O Sr. Ricardo sugeriu que seja incluída no regimento a 42 
Função Estratégica de Gestão para que o seu entendimento não fique 43 
descontextualizado. O conselheiro Alan ficou na dúvida quanto aos 44 

supervisores e foi esclarecido por José Santana. Encerrado esse primeiro 45 
tópico Estevão continuou com o Item b) – Alterações nas deliberações – foi 46 
esclarecido ao Conselho a necessidade, em virtude das alterações na estrutura 47 
administrativa e regimento, de atualização de algumas deliberações expedidas 48 

pelo próprio conselho, dessa forma apresentou a relação das deliberações que 49 
precisam sofrer alterações (25, 36, 38, 46, 47, 55, 59, 62, 66 e 71), seus 50 



respectivos novos textos e numeração, solicitando autorização do Conselho 51 
para as alterações necessárias de acordo com o novo estatuto e regimento. 52 
Finalizada a apresentação o Conselho autorizou, por unanimidade, que se 53 

proceda as alterações apresentadas para as deliberações, conforme segue: 54 
Deliberação nº 77 – Substitui a deliberação nº 25, a qual institui avaliação do 55 
empregado FESF durante os primeiros 60 dias; Deliberação nº 78 – Substitui 56 
a deliberação nº 36, a qual institui o regulamento de estágio; Deliberação nº 79 57 
– Substitui a deliberação nº 38, a qual institui carga horária semanal para FIT e 58 

GPQ; Deliberação nº 80 – Substitui a deliberação nº 46 – PECS; Deliberação 59 
nº 81 – Substitui a deliberação nº 47, a qual institui o código de ética 60 
profissional da FESF-SUS; Deliberação nº 82 – Substitui a deliberação nº 55, 61 
a qual institui normas internas sobre extinção e suspensão contratual dos 62 

empregados da FESF-SUS; Deliberação nº 83 – substitui a deliberação nº 59, 63 
a qual aprova o regulamento de mobilidade para os empregados da FESF-64 
SUS; Deliberação nº 84 – Substitui a deliberação nº 62, a qual institui e aprova 65 
as normas sobre o pagamento do prêmio por inovação e qualidade; 66 

Deliberação nº 85 – Substitui a deliberação nº 66, a qual institui normas 67 
internas sobre afastamento para atividades de formação e educação 68 
permanente; Deliberação 86 – substitui a deliberação nº 72, a qual institui o 69 

regulamento da Gratificação por Produção e Qualidade. O Presidente 70 
encaminhou com aval dos Conselheiros presentes que a segunda pauta seja 71 
apresentada em outra ocasião. Encerrado os pontos de pauta o presidente do 72 

Conselho abriu para o que ocorrer: O Sr. José Santana pediu a palavra e 73 
apresentou ao Conselho o Programa de Implantação e Desenvolvimento da 74 

Preceptoria em Saúde da Família e Comunidade, entregando uma cópia a 75 
cada Conselheiro. Esclareceu que trata-se de um programa de formação e 76 

qualificação Profissional, e que será desenvolvido em parceria com a SESAB 77 
na perspectiva de fortalecer as residências em Saúde da Família e 78 

Comunidade, na sequência apresentou a justificativa, objetivos e metodologia. 79 
Informou ainda que o programa terá duração de dois (2) anos renováveis por 80 
mais dois (2) e que os preceptores cumprirão um plano de metas relacionado 81 

ao trabalho do apoiador clínico da FESF, esclareceu ainda sobre os recursos 82 

para a realização do programa e a avaliação e monitoramento deste. O 83 
conselheiro Marcelo questionou se já se pensou em preceptoria para o NASF. 84 
O Sr. José respondeu que sim. O presidente Fabiano questionou aos 85 
conselheiros se havia alguma dúvida sobre o tema e solicitou a aprovação do 86 

Conselho para o Programa de Preceptoria o qual foi aprovado por todos os 87 
Conselheiros, constituindo a Deliberação nº 87 do Conselho Curador. Por fim, 88 
conforme acordado em reunião anterior a diretora de gestão interna, Sandra, 89 

trouxe para os conselheiros a peça orçamentária com as solicitações feitas 90 
pelo conselho. O Sr. Estevão pediu a palavra e lembrou que o estatuto 91 
aprovado pelo Conselho Curador necessita ser referendado pelo Conselho 92 
Interfederativo, sendo necessária a articulação, o quanto antes, para uma 93 
reunião deste. A Srª Caroline pediu a palavra e trouxe para o Conselho a 94 

situação do município de Lauro de Freitas que hoje é o contrato mais 95 
importante, a vitrine da FESF e onde inicialmente se conseguiu atingir a 96 
proposta da Fundação. Contudo, com a aprovação do PROVAB está 97 
acontecendo a saída de profissionais e, além disso, chegou um ofício 98 

solicitando o desligamento de 21 trabalhadores. Como definir quais 99 
trabalhadores serão desligados se na avaliação o ranking destes é bem 100 



próximo (?) e que a proposta cumprir o aviso prévio em abril. O que representa 101 
no contexto que estamos? O conselheiro Ricardo teve uma conversa com a 102 
Secretária Municipal de Salvador e que o PROVAB está suscitando um 103 

entendimento errôneo pois o programa objetiva a ampliação ou colocação de 104 
profissional onde não existe. Para o Estado será uma agradável surpresa o 105 
município de Salvador pretender expandir O conselheiro Milton disse que 106 
desconhece a questão do PROVAB, mas essa situação deixa a FESF numa 107 
condição muito delicada e fez uma análise mais ampla do impacto do PROVAB 108 

na FESF. Concorda que está no nível político estratégico. Ressaltou o impacto 109 
destas decisões unilaterais e resgatou o papel do Ministério Público nesta 110 
situação. A conselheira Regina disse que no seu município a dificuldade de 111 
médicos é grande e que aceita se estes profissionais quiserem ir para 112 

Barreiras. O Diretor Geral seguindo a linha de Ricardo e Milton afirmou 113 
entender que trata-se de uma questão política, e que falta o efetivo 114 
compromisso com esse projeto, seja pela inadimplência, seja pela retração. 115 
Solicitou a Fabiano que pedisse ao COSEMS pauta para o posicionamento dos 116 

municípios quanto ao interesse dos mesmos e do governo. Recomendou as 117 
instituições ali representadas a se envolverem no processo (DIREX). Caroline 118 
Duarte pediu que na resposta para o município de Lauro de Freitas conste que 119 

o problema foi passado para o Conselho. O conselheiro Marcelo Rios colocou 120 
que Lauro de Freitas foi o carro chefe e que se consolidou e que existe 121 
trabalhadores FESF mas existem mais trabalhadores precarizados. Qual o 122 

papel da Fundação e o que as estâncias (SESAB e MP) pensam sobre isso(?) 123 
O Presidente do Conselho informou que o município que recebe o PROVAB 124 

não pode desmobilizar. Já aconteceu com Vera Cruz e agora com Lauro de 125 
Freitas e se assim continuar daqui há um ano não haverá mais equipes de 126 

Saúde da Família. Acredita ser um movimento que vai para além do Conselho, 127 
e que este irá apresentar encaminhamentos mas que não tem como resolver. A 128 

conselheira Isadora propôs chamar o Ministério Público e se ofereceu para 129 
fazê-lo. O presidente fez três encaminhamento: 1) Que o município de Lauro de 130 
Freitas aguarde a decisão do Conselho Curador; 2) Buscar o Ministério Publico 131 

e agendar uma reunião com a participação dos conselheiros; 3) Conversar com 132 

o secretário Jorge Solla com o apoio de Piau para fazer o diálogo com os 133 
municípios, a princípio com Lauro de Freitas. Ricardo questionou se realmente 134 
existe a viabilidade de continuidade do serviço e solicitar ao município que 135 
aguarde a próxima reunião do Conselho. O Sr. Carlos Trindade sugeriu os 136 

seguintes nomes para uma reunião: Solla (SESAB), Molina (COSEMS), MP – 137 
Dr.Rogério e Dr. Luis Eugênio, Mozart (MS) e Governo. O conselheiro Ricardo 138 
sugeriu atuar em duas frentes: 1.Resposta para Lauro de Freitas de que foi 139 

apresentado ao Conselho e não foi acatado; 2. Articular seminário mais amplo, 140 
o que foi acatado por todos os Conselheiros. Finalizando o presidente do 141 
Conselho questionou aos presentes se haveria mais questionamentos e não 142 
havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão, às 19 horas e 143 
35 minutos. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a presente ata, que será por 144 

mim e pelos senhores membros assinada, após lida e aprovada. Salvador, 25 145 
de março de 2013.  146 

Vielka Vieira Lins  _______________________________________________ 147 

Conselheiros: 148 

Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) __________________________________ 149 

Washington Couto (Titular) _________________________________________ 150 



Regina Rocha F. Nogueira (Titular) ___________________________________ 151 

Ricardo Souza Heinzelmann (Titular) _________________________________ 152 

Marcelo Rios Lopes (Titular) ________________________________________ 153 

Alan Jonh de Jesus Costa (Titular) ___________________________________ 154 

Isadora de Oliveira Maia (Titular) _____________________________________ 155 

Milton de Sousa Coelho Filho (Suplente) ______________________________ 156 

Diretoria Executiva:  157 

Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) ________________________________ 158 
Sandra Helena Pelegrino Marques (Diretora DGI) _______________________ 159 
Caroline Castanho Duarte (Diretora DGS) _____________________________ 160 

José Santana (Representante Secretário Executivo) _____________________ 161 

Convidados: 162 

Estevão Toffoli (SecEx) ____________________________________________ 163 


