
Ata da 47ª Reunião Ordinária | 2013 1 
                          Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e treze, na sala de reuniões da 3 
Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3824, Edf. Capemi, 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), Washington Couto (Titular), Cássio Garcia (Titular), Lourisvaldo Valentim da 7 
Silva (Titular), Alan Jonh de Jesus Costa (Titular), Marcelo Rios Lopes (Titular), 8 
Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular), Jorge Geraldo de Jesus Rosário 9 
(Suplente), Milton de Sousa Coelho Filho (Suplente), dos membros da Diretoria 10 
Executiva: Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS), José Santos Souza Santana 11 
(Secretário Executivo) e ainda com os convidados: Patrícia Abreu (Procuradora 12 
Assistente), Marcel Sobrinho (Controlador) e Breno Sacramento (Gestor de Finanças). 13 
Às nove horas e trinta minutos, havendo número legal de representantes, foi declarada 14 
aberta a sessão, passada a lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião 15 
anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01: Programa de Avaliação 16 
de Desempenho | Progressão por Mérito; Pauta 02: Alteração do Regulamento de 17 
Gratificação dos Médicos dos Serviços de Internação Domiciliar e Regulação; Pauta 18 
03: Recomposição dos Representantes do Conselho Curador: Municípios, 19 
Universidades e Trabalhadores (calendário eleitoral); Pauta 04: Entrega da Proposta 20 
Orçamentária 2014 – Pactuação do Calendário. O Presidente do Conselho agradeceu 21 
a presença de todos e deu início à reunião da abrindo para os informes: Informe 1 – O 22 
conselheiro Marcos informou que a comissão escolhida para tratar da inadimplência 23 
não se reuniu e gostaria de algumas informações a respeito; Informe 2 – José 24 
Santana informou que a Fundação apresentou a prestação de contas de 2011/2012 ao 25 
Conselho Estadual de Saúde – CES; informou que foi lançado o edital para 26 
contratação de enfermeiros obstétricos para o HPP/SESAB; informou que a Fundação 27 
está participando de uma pesquisa do Banco Mundial, indicação feita pela sede do 28 
Japão e o objeto da pesquisa é o modelo de gestão e financiamento da Atenção 29 
Básica; informou ainda que a Fundação está em processo de constituição da mesa de 30 
negociação permanente e que no dia 30 de novembro o DIEESE vai realizar um 31 
seminário com os sindicatos e alguns membros da Fundação para discutir negociação 32 
permanente e provavelmente irão ofertar curso de negociação permanente tanto para 33 
os membros do sindicato quanto para os membros da FESF. Antes de abrir a 34 
discussão dos pontos de pauta o presidente do Conselho fez a sugestão de inversão 35 
da pauta colocando o ponto 4 para ser discutido primeiro.  Em seguida o presidente 36 
deu início à reunião convidando Breno Sacramento para a apresentação da Pauta 01 37 
– Entrega da Proposta Orçamentária 2014 – Pactuação do Calendário. Entregou a 38 
todos os conselheiros, cópia da proposta orçamentária para 2014 juntamente com um 39 
manual explicativo da estrutura da peça orçamentária. Explicou que o orçamento era 40 
composto de receita e despesas com suas respectivas progressões para 2014. O 41 
presidente Fabiano fez a sugestão de que a equipe de finanças ficasse à disposição 42 
dos conselheiros até a próxima reunião para que os conselheiros pudessem, durante 43 
esse período, tirar dúvidas. Em seguida passou a palavra para o conselheiro Milton, o 44 
qual complementou a fala de Breno concordando com a maneira como foi feito a 45 
estimativa chamando a atenção para o que aconteceu com o governo do estado que 46 
teve seu orçamento aumentado e que precisou fazer contingenciamento para adequá-47 
lo. O Conselheiro Marcos parabenizou pelo manual e pelo trabalho realizado pela 48 
equipe de finanças. O Conselheiro Washington fez algumas perguntas ao senhor 49 
Breno e sugeriu que o orçamento seja um instrumento claro e entendível por todos, e 50 
que o que está posto seja um espelho da realidade. Questionou ainda se no manual 51 
tem notas técnicas e o senhor Breno respondeu que não. Solicitou que fosse inserido 52 
no manual uma memória de cálculo de como foi feito o orçamento, ou seja, uma 53 
memória técnica das principais contas. Explicou que esta ação facilitaria na hora dos 54 
conselheiros analisarem as contas. Defendeu a ideia do orçamento enxuto inclusive 55 



para apresentação aos órgãos de controle, pois facilita o entendimento. O conselheiro 56 
Milton sugeriu que as notas técnicas venham como anexo do orçamento e não dentro 57 
do manual. O conselheiro Washington solicitou um quadro simples para que os 58 
conselheiros pudessem fazer comparações das evoluções ocorridas em 2013 e o 59 
acompanhamento do orçamento. O presidente do Conselho sugeriu que as 60 
adequações sejam enviadas para o email dos conselheiros que irão contribuindo até a 61 
próxima reunião. Naquele momento o conselheiro Lourisvaldo Valentim pediu para sair 62 
da reunião tendo em vista compromisso com a comissão de transição da reitoria da 63 
UNEB. Informou que a partir de janeiro a universidade terá novo reitor. Na sequência o 64 
Presidente Fabiano convidou Estevão Toffoli para apresentar a Pauta 02 – Programa 65 
de Avaliação de Desempenho | Progressão por Mérito. Explicou que a progressão 66 
por mérito é um desdobramento do Plano de Carreira dos Trabalhadores da 67 
Fundação, com dois mecanismos de progressão na carreira: por atinguidade (a partir 68 
do segundo ano) e por mérito. A partir do terceiro ano a gratificação por titulação. 69 
Informou que no ano passado teve progressões por antiguidade para 140 70 
trabalhadores. Tem 58 trabalhadores aguardando a progressão por mérito. Explicou 71 
quais os requisitos para que o trabalhador faça jus à progressão e fez a explanação da 72 
proposta que é constituída por 44 artigos. A progressão vai de 20% a 60% sobre o 73 
salário base ficando a cargo do conselho a decisão. O conselheiro Marcos perguntou 74 
se esta progressão era para todos os trabalhadores e Estevão informou que era 75 
apenas para os trabalhadores concursados com cargo ou não. Informou que serão os 76 
primeiros trabalhadores que estão progredindo por mérito e que é um orgulho para a 77 
fundação. O conselheiro Washington perguntou se as metas são da equipe ou 78 
individuais. Estevão informou que as metas são individuais. O conselheiro Jorge 79 
Geraldo perguntou como se dava a avaliação e Estevão explicou que a Fundação tem 80 
várias modalidades de avaliação a depender do serviço e de onde o trabalhador está 81 
lotado. O Conselheiro Washington elogiou o instrumento de avaliação enfatizando a 82 
importância dos percentuais para que não haja injustiças nos julgamentos e que a 83 
Fundação deveria olhar a fundo o que seria detalhamento por competência e por 84 
metas. O conselheiro Marcelo Rios explicou que como empregado da FESFSUS já foi 85 
avaliado por competência duas vezes e que foi bastante válida porque o trabalhador 86 
participa ativamente do processo juntamente com a FESFSUS e a coordenação do 87 
município e que não é uma coisa burocrática e sim um debate sobre os processos de 88 
trabalho como um todo e que no final são feitas pactuações entre os envolvidos. O 89 
presidente tomou a palavra para agradecer as contribuições contidas nas falas dos 90 
conselheiros a respeito do ponto de pauta e que todos compreendiam a importância 91 
do assunto que será um marco histórico na história da carreira da Fundação. O 92 
conselheiro Cássio ressaltou a importância deste momento para a Fundação e 93 
concorda que se a progressão está dentro das previsões orçamentárias da Fundação 94 
nada mais justo do que conceder aos trabalhadores que fazem jus a ela. O presidente 95 
Fabiano ressaltou que para ele o maior valor que a Fundação tem hoje é o seu plano 96 
de carreira, até porque é uma carreira pública que se vê em poucos lugares, que  97 
serve de exemplo para outros entes e que, pessoalmente, é totalmente favorável à 98 
progressão do trabalhador. O presidente avaliou que estava tendo um consenso entre 99 
as falas dos conselheiros e perguntou se o ponto de pauta poderia ir para votação o 100 
que foi consentido por todos. José Santana tomou a palavra para fazer alguns 101 
esclarecimentos a respeito do assunto. Explicou que este processo de avaliação é 102 
complexo e que poderia ali explicar alguns: - o primeiro é que a instituição tem o seu 103 
orçamento garantido pelos serviços que presta e que a progressão aumenta o valor 104 
dos contratos nem sempre agradando ao gestor, criando assim um contraditório para a 105 
carreira porque ao longo do tempo o serviço vai ficando mais caro; - o segundo é a 106 
questão da avaliação por mérito ser de 20 a 60%; - este primeiro processo de 107 
avaliação não teve uma uniformidade; e por último é a necessidade de pessoas 108 
trabalhando e explicou que todos sabiam ali que a Fundação teve o seu contingente 109 
humano reduzido com a reforma administrativa e que o setor que cuidava das 110 



avaliações foi extinto. Expressou a sua preocupação de como fazer este tipo de 111 
avaliação com a quantidade crescente de trabalhadores que a Fundação vem tenho 112 
para que este processo seja de maneira contínua, ano a ano. E que estava nas mãos 113 
do conselho decidir qual seria o percentual aprovado. Informou que a revisão do Plano 114 
de Carreira já começou. O presidente fez o seguinte encaminhamento: montar uma 115 
comissão para definir um instrumento de avaliação das metas. Em relação à 116 
aprovação da progressão dos 58 trabalhadores colocou em votação o percentual e foi 117 
aprovado por todos os Conselheiros o percentual de 60% para todos os 58 118 
empregados FESF-SUS. Ao invés de uma comissão ficou definido que elegeriam um 119 
relator para cuidar do assunto. Foi eleito o conselheiro Alan John para relator o qual 120 
irá trazer na próxima reunião os resultados. O presidente deu início ao terceiro ponto 121 
de pauta. Pauta 03 – Alteração do Regulamento de Gratificação dos médicos dos 122 
Serviços de Internação Domiciliar e Regulação. José Santana explicou que esta 123 
alteração será no intuito de adequar a gratificação dos médicos considerandos 124 
plantões de 12 e 24h, pois hoje o adicional não contempla essa situação, sendo o 125 
mesmo valor independente da carga horária. Questionado aos presentes se havia 126 
alguma dúvida o presidente do Conselho declarou aprovada, por unanimidade a 127 
alteração do regulamento de gratificação dos médicos dos serviços de Internação 128 
Domiciliar e Regulação, alterando o anexo II da Deliberação nº 53 do Conselho de 129 
02/03/2012, constituindo a Deliberação nº 91 do Conselho Curador. Pauta 4: 130 
Recomposição dos Representantes do Conselho Curador: Municípios, 131 
Universidades e Trabalhadores (calendário eleitoral); José Santana explicou que 132 
estava incompleta a composição do COC tendo em vista que a maioria das 133 
representações dos municípios estava com vacância. Solicitou a Vielka Lins que desse 134 
explicação a respeito. Vielka explicou que para cada titular o conselho admite dois 135 
suplentes e que tem municípios que estão sem titular e sem os suplentes a exemplo 136 
de Santo Antonio de Jesus,  Barreiras e Juazeiro; além da representação dos 137 
trabalhadores que em virtude dos desligamentos ou suspensões contratuais só tem 138 
dois titulares sem os respectivos suplentes. E o representante das Universidades 139 
porque o atual representante que é o reitor da UNEB sairá final de 2013. O conselheiro 140 
Washington sugeriu que a cadeira continuasse com o próximo reitor da UNEB tendo 141 
em vista que neste mandato a cadeira é da UNEB. José Santana explicou que quanto 142 
às eleições representantes dos trabalhadores seria necessária a instituição de uma 143 
comissão e que esta comissão teria que ter garantida a participação de um 144 
representante do conselho curador e que sugeria o nome de Marcelo Rios, pedindo a  145 
aprovação do Conselho para utilizar o mesmo regimento eleitoral, adequando apenas 146 
o calendário deste, conforme apresentado: Lançamento do edital 12 a 22 de 147 
novembro, inscrição das chapas 25 a 29 de novembro, divulgação das chapas 148 
inscritas até 02 de dezembro, 03 a 05 de dezembro recebimento de impugnações, 06 149 
a 09 de dezembro defesa das chapas, 10 de dezembro homologação das chapas 150 
inscritas, 11 de dezembro a 06 de janeiro período eleitoral, 07,08,09 de janeiro eleição 151 
por votação eletrônica e 10 de janeiro divulgação do resultado. Ficando Marcelo Rios 152 
como representante do Conselho no processo eleitoral. Antes de encerrar a reunião os 153 
conselheiros elegeram o dia 29 de novembro de 2013 para a nova reunião do 154 
Conselho Curador. O presidente questionou aos conselheiros se havia mais alguma 155 
manifestação e não havendo mais nada a declarar, deu-se por encerrada a sessão, às 156 
12 horas e 30 minutos. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a presente ata, que será 157 
por mim e pelos senhores membros assinada, após lida e aprovada. Salvador, 25 de 158 
outubro de 2013.  159 
Vielka Vieira Lins ______________________________________________________ 160 

Conselheiros: 161 
Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) _______________________________________ 162 
Washington Couto (Titular) ______________________________________________ 163 
Lourisvaldo Valentim da Silva (Titular)  _____________________________________ 164 
Marcelo Rios Lopes (Titular) _____________________________________________ 165 



Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular) __________________________________ 166 
Cássio Garcia (Titular) __________________________________________________ 167 
Alan Jonh de Jesus Costa (Titular) ________________________________________ 168 
Jorge Geraldo de Jesus Rosário (Suplente) _________________________________ 169 
Milton de Sousa Coelho Filho (Suplente) ____________________________________ 170 
Diretoria Executiva FESF: 171 
Estevão Toffolli ________________________________________________________ 172 
José Santos Souza Santana ______________________________________________ 173 
Convidados: 174 
Patrícia Abreu (Procuradora Assistente) ____________________________________ 175 
Marcel Sobrinho (Controlador) ____________________________________________ 176 
Breno Sacramento (Gestor de Finanças)____________________________________ 177 


