
Ata da 46ª Reunião Ordinária | 2013 1 
                          Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala de reuniões da 3 
Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3824, Edf. Capemio, 7º andar, 4 
Iguatemi | Salvador – BA, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho 5 
Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos 6 
(Titular), Gisélia Santana de Souza (Titular), Emilson Gusmão Piau (Titular), Marcelo 7 
Rios Lopes (Titular), Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular), Jorge Geraldo de 8 
Jesus Rosário (Suplente), Washington Abreu (Suplente), dos membros da Diretoria 9 
Executiva: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor 10 
DGS), Sandra Helena Pelegrino Marques (Diretora da DGI), José Santos Souza 11 
Santana (Secretário Executivo) e ainda com os convidados: Dr. Raul Molina 12 
(Presidente do COSEMS), Humberto Torreão Herrera (Gestor PNH), Leila Fraga 13 
Coutinho (Procuradora), Marcel Sobrinho (Controlador). Às nove horas e trinta 14 
minutos, havendo número legal de representantes, foi declarada aberta a sessão, 15 
passada a lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada 16 
a pauta do dia composta por Pauta 1: Contratos de Gestão – Inadimplência; Pauta 2: 17 
Adequação da Reforma Administrativa FESF-SUS; Pauta 3: Cooperação Binacional 18 
Brasil-Cuba – Projeto Conquista; Pauta 4: Substituição da Deliberação nº 29 que trata 19 
sobre os empregos em comissão. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de 20 
todos e deu início à reunião apresentando o Conselheiro Suplente Washington Abreu, 21 
que estava comparecendo pela primeira vez à reunião do Conselho, deu as boas 22 
vindas e passou a palavra para o novo conselheiro que falou que como médico 23 
formado para a Atenção Primária agradecia o acolhimento dos presentes e que era um 24 
prazer estar fazendo parte do Conselho Curador da FESF. Em seguida abriu para os 25 
informes: Informe Qualificado 1 – Dr. José Santana apresentou a estratégia para 26 
expansão da carreira na Saúde da Família da Bahia. Informou que dentro do programa 27 
Mais Médicos existe uma lacuna que é como se dará a carreira dos médicos do SUS. 28 
Ressaltou que esta é uma reivindicação do Governo Federal, Senado, CONASS e 29 
outras entidades médicas, e que estes atores tem procurado a Fundação 30 
reconhecendo que é a única experiência de carreira, hoje, viável para ser implantada 31 
no sistema único de saúde, e que a Fundação tem feito diálogos com os diversos 32 
atores envolvidos. Enfatizou que mesmo o projeto da Fundação tendo se tornado mais 33 
oneroso para os municípios, pois arca com o custo da desprecarização e a progressão 34 
do trabalhador, valeu a pena persistir, pois a Fundação se especializou no assunto e 35 
hoje detêm várias tecnologias, inclusive a que prevê carreira para os profissionais da 36 
saúde. Dr. Carlos Trindade complementou a fala de José Santana lembrando que a 37 
Fundação Estatal ganhou o prêmio do INOVASUS pelo seu Plano de Emprego Cargos 38 
e Salários – PECS, no final de 2012 e que despertou o interesse do Ministério da 39 
Saúde em conhecê-lo profundamente. Informou ainda que no âmbito do Senado 40 
Federal foi criada uma comissão composta por cinco senadores médicos os quais 41 
foram designados para estabelecer uma relação com as entidades médicas 42 
objetivando pacificar alguns pontos como, por exemplo, o ato médico e o programa 43 
“Mais Médicos”. Essa comissão é liderada pelo senador Humberto Costa, o qual 44 
convidou a FESFSUS para fazer uma apresentação para a comissão juntamente com 45 
os dirigentes do Ministério da Saúde. Essa reunião contou ainda com a presença do 46 
Secretário Jorge Solla. Interesse que ganhou espaço com a implantação do programa 47 
Mais Médicos, do Governo Federal. Depois das considerações de conjuntura José 48 
Santana apresentou a proposta de financiamento que está sendo discutida no 49 
Ministério da Saúde para viabilizar as carreiras regionais. Explicou que a proposta 50 
baseia-se num comprometimento tripartite de financiamento das carreiras regionais, 51 
que terá uma nova roupagem cujos objetivos principais serão: implantar o 52 
desenvolvimento do plano de carreiras regionais, a gestão do trabalho em saúde, 53 
assegurar mecanismos de equidade e empoderamento dos trabalhadores para 54 
negociações das relações de trabalho. Esclareceu que esta proposta é flexível, e que 55 



permite que cada Estado, cada região ou conglomerado de municípios juntamente 56 
com o seu Estado proponha sua carreira própria, sendo que essas carreiras têm que 57 
seguir determinados requisitos para serem aprovadas. Primeiro a adesão tem que ser 58 
voluntária dos entes públicos interessados, tem que ser propostas regionais, um só 59 
município não pode fazer a proposta isolado, os municípios têm que estar em parceria 60 
com o seu Estado que será o seu co-financiador juntamente com o Ministério da 61 
Saúde, eles têm que assegurar as condições de trabalho adequadas e a distribuição 62 
do subsídio tem que ser equânime. O conselheiro Jorge Geraldo perguntou se tinha 63 
um número preestabelecido de municípios para os grupos e José Santana respondeu 64 
que ainda não tinha sido definido um número mínimo. Terminada a apresentação o 65 
presidente Fabiano disse que diante das várias tentativas de carreira está é a mais 66 
viável porque nos dias de hoje a maior dificuldade quando se discutia a carreira é que 67 
os municípios ainda precisam aportar grande parte do recurso, e que a maioria dos 68 
municípios não consegue expandir a carreira por conta da Lei de responsabilidade 69 
fiscal e que este programa do governo federal irá ajudar porque o aporte financeiro 70 
será repassado. Informou que oferece, como secretário, o município de Dias D´Ávila 71 
para o desenvolvimento do projeto piloto. A Conselheira Gisélia pediu a palavra e 72 
afirmou que a luta é para ter uma carreira nacional gerida pelo município porque se 73 
assim não o for tira o aspecto da diretriz da carreira nacional. O Conselheiro Marcos 74 
disse que a proposta é boa e que sentiu falta de não ter havido debate dentro dos 75 
conselhos. O Diretor Geral da FESF-SUS explicou que as discussões estão apenas 76 
começando e que por se tratar de programa nascido de modelo da Fundação foi 77 
trazido para apreciação do Conselho Curador em primeira mão. Que esta proposta 78 
não tem pretensão de passar por cima dos conselhos municipais, e esta nunca foi a 79 
pretensão da FESF-SUS em suas ações. Em seguida passou a palavra para Dra. 80 
Leila, procuradora jurídica da Fundação para o segundo informe qualificado. Informe 81 
Qualificado 2 – a procuradora deu ciência aos conselheiros de que o 3o Termo Aditivo 82 
ao Contrato de Programa já foi assinado e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) 83 
e que foi excluído do 3o Termo Aditivo, o Serviço COAP, ficando mantido somente o 84 
UNASUS, Ampliação do Programa Nacional de Humanização (PNH) e o Hospital de 85 
Pequeno Porte (HPP). A conselheira Gisélia questionou por que o COAP foi excluído e 86 
o Dr. Carlos Trindade explicou que foi um desejo do Secretário Solla de esperar a 87 
realização de algumas pactuações com outros atores do processo e esclareceu que o 88 
serviço foi aprovado pela PGE, mas que ficará para um momento mais oportuno. 89 
Informe 3 – Washington Abreu – informou que Salvador era uma das sedes do curso 90 
de capacitação, módulo de acolhimento e Avaliação do programa Mais Médicos do 91 
Governo Federal e que ele e a Conselheira Gisélia tinham sido designados pela 92 
SESAB para tocar o curso desde o dia 26/08/2013, são 50 médicos cubanos, 2 93 
venezuelanos, 2 mexicanos,  2 espanhóis, 1 uruguaia, 1 suíço, 1 peruana, 2 94 
portugueses  (dos quais 1 angolano), além dos brasileiros com diplomas de outros 95 
países. Ressaltou que os profissionais são extremamente qualificados e que vem 96 
surpreendendo a cada dia. Informou que no dia anterior tinham conseguido dar 97 
entrada em 44 pedidos de registro provisório de CRM e a previsão é no dia 16/09 eles 98 
já estejam atuando nos municípios. Informou que a grande maioria dos médicos 99 
brasileiros que se inscreveram no programa desistiu, motivo que justifica ainda mais a 100 
importância da vinda dos médicos estrangeiros, estratégia pensada para evitar o 101 
fracasso do programa, considerando que os seus colegas médicos brasileiros, não 102 
tem nenhum interesse com a atenção primária. Antes de abrir a discussão dos pontos 103 
de pauta o presidente do Conselho fez a sugestão de inversão da pauta começando 104 
pelo Ponto 4 - Suspensão da Deliberação nº 29 que trata sobre os empregos em 105 
comissão, pela sua brevidade e impacto nas ações da Fundação, o que foi acatado 106 
por todos. Sendo assim, o presidente deu início à reunião convidado a Drª Leila para a 107 
apresentação da Pauta 01 - Suspensão da Deliberação nº 29 que trata sobre os 108 
empregos em comissão, a Drª. Leila Fraga informou que existe uma deliberação do 109 
Conselho, de número 29, a qual acompanha o parecer jurídico no22 de 2010, referente 110 



ao tratamento jurídico dado às parcelas rescisórias dos empregados de confiança da 111 
Fundação. Fez uma breve retrospectiva de que esse parecer foi apresentado ao 112 
conselho curador sendo aprovado como deliberação deste, contudo, o histórico a partir 113 
de então foi uma sucessão de processos na justiça do trabalho questionando o não 114 
pagamento das verbas rescisórias conforme previsto na CLT por se tratar de cargo em 115 
comissão. Esse processo caminhou desde 2011 tendo sido finalizado agora em 2013 116 
e o parecer jurídico no 22 da FESF não foi considerado válido porque a justiça do 117 
trabalho entendeu que o cargo comissionado, quando em regime celetista, deve ser 118 
tratado conforme regramento do regime celetista, garantindo assim as verbas 119 
rescisórias completas que o regime celetista assegura. Explicou que esta foi a última 120 
sentença condenatória de rescisão à Fundação para que assegurasse aos quatro 121 
funcionários, que eram comissionados, a multa de 40% do FGTS, o FGTS, o Aviso 122 
Prévio. Esclareceu ainda que o fato da Fundação ter adotado as medidas do parecer 123 
no 22, quando eles foram exonerados no ano de 2011, acarretou um acréscimo de 124 
26,7% a mais no  valor pago das rescisões. Diante do exposto a senhora procuradora 125 
sugeriu ao Conselho Curador a suspensão dos efeitos da Deliberação no 29 e que as 126 
rescisões contratuais de todos os empregados da Fundação Estatal de acordo com o 127 
entendimento da Justiça do Trabalho – 5a TRT, seja feita conforme reza a CLT, 128 
evitando assim multas e, considerando que a Fundação já recolhe as mesmas. Após a 129 
explanação o Presidente do Conselho questionou aos presentes se restava dúvidas e 130 
colocou em votação a suspensão da Deliberação no 29/2010. A suspensão dos efeitos 131 
da Deliberação nº 29 foi aprovada por unanimidade constituindo a Deliberação nº 90 132 
do Conselho Curador. Na sequencia o Presidente Fabiano deu início a Pauta 02 - 133 
Contratos de Gestão – Inadimplência. A diretora de gestão interna, Srª Sandra 134 
apresentou o panorama da inadimplência dos municípios com a Fundação. Ressaltou 135 
ainda que dos sessenta e nove (69) municípios que constituíram a Fundação apenas 136 
treze (13) municípios ainda mantinha contrato com a FESF; e que dentre os 13 137 
municípios a inadimplência estava muito alta e que solicitava do Conselho uma 138 
deliberação face ao quadro ali exposto, questionando se a solução seria desmobilizar 139 
ou continuar bancando aqueles municípios. Apresentou a relação dos municípios 140 
inadimplentes e os respectivos tempos: Amargosa (5 meses); Barra (7 meses); 141 
Barreiras (16 meses); Capim Grosso (14 meses); Ibitiara (8 meses); Jaguarari (19 142 
meses); Juazeiro (16 meses); Lauro de Freitas (10 meses); São Desidério (4 meses); 143 
e Uibaí (7 meses). Acrescentou ainda, que Lauro de Freitas além da inadimplência 144 
está solicitando a redução do contrato e que fez uma proposta de pagar o mês 145 
corrente e um atrasado, considerando ser uma proposta ruim para a Fundação. A 146 
conselheira Gisélia disse que nem o repasse da CER conseguiria cobrir tamanhos 147 
gastos e que temia que fosse preciso utilizar os recursos do Contrato de Programa. 148 
Continuou afirmando que era preciso ter uma ação mais forte junto aos prefeitos com 149 
a ajuda do Secretário Solla e falar e definir, “ou paga ou vamos descontratualizar e 150 
comunicar à população e ao conjunto dos trabalhadores”. O presidente passou a 151 
palavra para Raul Molina, Presidente do COSEMS, que colocou que este panorama 152 
para ele não era novidade porque o diretor geral da Fundação, Carlos Trindade já 153 
havia procurado o COSEMS para pedir ajuda. Que a cobrança judicial tinha que 154 
acontecer e que não tem porque ficar protelando e que tinham duas situações ali 155 
colocadas: a situação dos municípios que estão ativos e a situação dos municípios 156 
que não estão ativos. Que achava que em relação aos municípios que estão ativos 157 
deveria ser tomada uma atitude diferente. Uma postura para cada caso. Que tem que 158 
estabelecer condicionantes para forçar os municípios a pagarem o que deve à 159 
Fundação. Defende a criação de uma certidão que possa ser exigida do município, 160 
comprovando que fez o repasse da CER para que os mesmos possam participar de 161 
programas do governo. Defende a criação de uma Certidão Positiva. Sugeriu um 162 
encaminhamento: uma resolução da CIB que condicionasse a habilitação dos 163 
municípios nos programas com o pagamento da CER e dos serviços prestados pela 164 
Fundação e uma articulação direta com os prefeitos também. O Sr. Jorge Geraldo 165 



perguntou se não seria razoável a aceitação da negociação com Lauro de Freitas de 166 
pagar mês a mês e Sandra respondeu que assim não dá nem para pagar a rescisão 167 
dos trabalhadores descontratualizados. O conselheiro Piau fez uma avaliação sobre a 168 
situação e disse que achava insuficientes as informações ali apresentadas para que o 169 
conselho tomasse decisão global a respeito do que fazer com os municípios 170 
inadimplentes. Sugeriu a formação de uma comissão para acompanhamento do 171 
processo. O presidente fez o seguinte encaminhamento: montar comissão para trazer 172 
maiores subsídios e tomar decisões em relação ao assunto, a qual será composta 173 
pelos Conselheiros: Piau, Marcos e Marcelo. O presidente deu início ao terceiro ponto 174 
de pauta. Pauta 03 - Adequação da Reforma Administrativa FESF-SUS. O 175 
conselheiro Washington Abreu teve que se ausentar e tendo em vista a importância do 176 
ponto de pauta ficou acordado que qualquer aprovação seria ad referendum. O 177 
conselheiro Marcos sugeriu que fossem aprovados apenas os pontos que não 178 
tivessem impacto financeiro para a Fundação e que os demais pontos esperassem 179 
pela análise da comissão criada no ponto de pauta anterior. O diretor geral da 180 
fundação explicou que os impactos financeiros estão contemplados no contrato de 181 
programa. A diretora Sandra continuou com a palavra informando aos Conselheiros 182 
que seria necessário promover algumas adequações na reforma administrativa 183 
realizada em março, considerando que alguns empregados FESF tiveram seus 184 
salários reduzidos quando da reforma administrativa e que logo depois da 185 
reestruturação a Fundação expandiu os serviços através do Contrato de Programa 186 
com o Estado o que gerou um acréscimo significativo de trabalho e responsabilidades, 187 
e que neste momento estava se recompondo as perdas ocorridas, justificando cada 188 
uma das funções contempladas, o que totalizou cinco (05) trabalhadores. O Dr. Carlos 189 
Trindade, informou ainda que em virtude de duas reuniões não terem acontecido por 190 
falta de quorum, esse ajuste foi feito através de ato administrativo ad referendum ao 191 
Conselho para o qual solicitava nesse momento a validação. O presidente colocou em 192 
votação a validação do ato administrativo, o qual e foi aprovado pelo conselho 193 
concedendo o ajuste aos cinco trabalhadores indicados. Devido ao adiantado da hora 194 
o presidente, por questão de ordem, deixou o quarto ponto de pauta para a próxima 195 
reunião do Conselho e iniciou o que ocorrer: 1) O conselheiro Marcelo tomou a 196 
palavra para informar que estava em aviso prévio por conta do fim do contrato com 197 
Lauro de Freitas e que aquela poderia ser a sua última reunião. Que ficava sentido por 198 
ver o trabalho maravilhoso da Fundação ir por água abaixo por conta da nova gestão 199 
daquele município. Que estava na expectativa de continuar sendo trabalhador da 200 
Fundação. O Diretor Geral da Fundação pediu a palavra e afirmou que a presença do 201 
conselheiro dignificou as reuniões do Conselho e que era compromisso dele procurar 202 
inseri-lo na gestão da Fundação. O presidente Fabiano endossou as palavras de 203 
Carlos Trindade e disse que o SUS não pode se dar ao luxo de perder seus militantes 204 
e que a presença do conselheiro Marcelo qualificou o Conselho enquanto instância de 205 
deliberação e que o trabalho executado por ele junto a comunidade de Lauro de 206 
Freitas era reconhecido pela comunidade e pelo Conselho Curador. 2) – O presidente 207 
levantou o assunto da eleição dos novos representantes dos trabalhadores e José 208 
Santana explicou que já começou o processo e que alguns encaminhamentos já foram 209 
feitos e que a ideia é apresentar na próxima reunião co Conselho. O presidente 210 
questionou aos conselheiros se havia mais alguma manifestação e não havendo mais 211 
nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão, às 13 horas e 30 minutos. Assim, eu, 212 
Vielka Vieira Lins, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos senhores membros 213 
assinada, após lida e aprovada. Salvador, 06 de setembro de 2013.  214 
Vielka Vieira Lins ______________________________________________________ 215 

Conselheiros: 216 
Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) _______________________________________ 217 
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Marcelo Rios Lopes (Titular) ______________________________________________ 220 
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