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Ata da 17a Reunião Extraordinária 1 2018 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Fundação, 
situada na Av. Estados Unidos, 161 — 8 andar — Edf. Suerdieck — Comércio 1 Salvador — 
BA, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 
Estatal Saúde da Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular), Roberta Fonseca 
Sampaio (Titular), Fernando Antônio Maia da Silva (Titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça 
(Titular), Raimundo Rodrigues Cintra (Titular), Lidia Amorim (Suplente), Cristiano Sõster 
(Suplente), Marleide Castro dos Santos (Suplente), Luiz Gugé Santos Fernandes 
(Suplente), dos membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (DG), José Santos 
Souza Santana (SECEX), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), Marcel Leandro Rios Matos 
Sobrinho (Controladoria), Vielka Vieira Lins (DGS), Alisson Sousa (Gabinete). As 11 horas 
apresentada a pauta do dia composta por: Pauta Única — Aprovação Orçamento 2018. O 
presidente deu inicio à reunião abrindo para informes. Informe 1 - O conselheiro Ricardo 
informou que esteve no dia anterior numa reunião com o Conselho Nacional de Saúde 
para os arranjos da primeira conferencia nacional de vigilância em saúde de 27 de 
fevereiro a 02 de março. Informe 2 — O conselheiro também informou que de 02 a 08 de 
abril vai se realizar a Semana Mundial de Saúde e que irão acontecer várias atividades de 
peso tanto nos estados como a nível nacional — irá acontecer a plenária dos controles 
sociais e atividades envolvendo a academia e todo mundo da área de saúde e que já 
deixava o convite para a Fundação que sempre foi parceira e que no dia 22 de fevereiro 
haverá a reunião do CES onde será criada uma comissão para estar organizando as 
atividades que serão realizadas. Informe 3 — Dr. José Santana informou que no dia 
anterior a Fundação teve uma reunião com a Superintendente da SUREGS — Ana Paula e 
a mesma notificou formalmente a Fundação sobre a desmobilização do serviço de 
Internação Domiciliar, maior serviço que a Fundação tem com a SESAB com mais de 300 
pacientes internados. Informou que a Sra. Ana Paula informou que a opção da SESAB era 
fazer o serviço de Homecare porque sairia mais barato. Dr. José Santana disse que teve 
uma conversa muito franca com a mesma e que explicou que o serviço privado de 
Homecare sairia muito mais caro para o Estado. Informou que a Fundação tinha sessenta 
dias para desmobilizar o serviço. Informou que do ponto de vista da FESFS era uma 
operação bastante delicada porque são mais de cem trabalhadores que fazem este 
serviço, trabalhadores de carreira e de contrato temporário, operação custosa de se 
desmobilizar, e os pacientes que já estão nas equipes. Informou que a Sra. Ana Paula 
apresentou um cálculo errado no que foi apontado pela equipe da FESFS que estava na 
reunião e que tinha feito a sugestão de tratar o assunto com mais calma, mas que 
continuava valendo a notificação. O presidente Cássio informou que também ficou 
sabendo da noticia no dia anterior e que tinha conversado rapidamente com Ana Paula 
onde ela comunicou o fato e que ele sugeriu que a pauta da próxima reunião do COC 
fosse sobre este assunto inclusive com apresentação de planilha de custos com a 
presença da própria Ana Paula, fazendo uma avaliação com mais calma, independente de 
qualquer decisão da SESAB. Que precisava se apropriar do assunto para que tivesse 
condições de fazer uma discussão dentro do conselho tendo em vista que ele, embora 
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Ricardo chamou atenção do presidente Cassio para o ponto principal do assunto que era 
os usuários. Solicitou ao presidente, enquanto assessor do secretário, que tomasse pé 
porque o assunto afetava sensivelmente o orçamento da Fundação, ficando comprometida 
a aprovação do orçamento, que não se sentia a vontade para fazê-lo, porque precisava 
saber qual o impacto desta ação da SESAB, porque iria demitir trabalhadores temporários, 
que acarretará em impacto fiscal e de outras coisas que ele precisava ter números reais do 
que iria acontecer. Que todos criticavam muito as ações do Governo Federal, mas que o 
Governo, dentro da Saúde, estava acompanhando em alguns momentos algumas posturas 
do governo federal. Que iria falar diretamente com o Secretário que era preciso ter 
interlocução em algumas ações do Estado e lembrar que este é um ano eleitoral e que a 
internação domiciliar foi um diferencial na campanha do Governador Rui Costa, porque 
teve dois projetos claros que foi desmanche do SUS e a Bahia que é referência nacional. 
Que participou de uma reunião para se fazer um diagnostico sobre a saúde nos estados e 

que se constatou foi que a situação é caótica nos estados. E que a Bahia era o 
diferencial. O conselheiro se colocou à disposição da FESF para participar de qualquer 
reunião com a SESAB sobre o assunto Homecare, pois tem vasta experiência no assunto. 
Que estava bastante preocupado com a situação. Solicitou ao presidente Cassio, enquanto 
assessor do secretário de saúde e a Dr. Cristiano que levem os dados para o Governador 
se possível através dos representantes do governo ali presentes porque o assunto requeria 
urgência. O presidente passou a palavra para Dr. Carlos Trindade, diretor geral da 
Fundação, falou que do ponto de vista dele sempre houve uma confusão em relação ao 
que é Internação Domiciliar e o que é Homecare. Que desde que a gestão nova da SESAB 
entrou, desde o discurso de posse do Secretário Fábio ele falava de Homecare e a 
impressão que tínhamos era que ele estava pensando em Internação Domiciliar, porque o 
Programa que existe é de Internação Domiciliar e não Homecare e que existe uma 
distância muito grande entre uma coisa e outra. E explicou que a Internação Domiciliar tem 
financiamento do Ministério da Saúde para este programa e que para Homecare não existe 
nenhum tipo de financiamento e que não sabe como o secretário está pensando em fazer 
essa troca de uma coisa pela outra principalmente diante desta escassez de recursos que 

Governo esta hoje. E mais do que isso achava que Homecare hoje, nos moldes que foi 
apresentado na reunião com a Sra. Ana Paula são exatamente os moldes apresentados 
pela iniciativa privada e que na verdade o que deveria estar acontecendo era uma troca 
pelas empresas de Homecare que devem ter muito interesse nisso e que de fato esse era 
um ano complicado para que coisas como essas estivessem acontecendo nas pautas 
políticas, além de que o custo é completamente diferente. Que se tem alguma conta sendo 
feita que demonstrasse que seria mais barato fazer Homecare do que Internação 
Domiciliar não sabe onde esta conta poderia dar certo. Que achava que essas contas 
deveriam ser no mínimo ser vistas e analisadas para se tomar uma decisão como esta. 
Que era também de acordo que se chamasse a SESAB para uma conversa mais forte 
sobre o assunto, afinal de contas a FESF já tinha mais de seis anos de experiência na 
Internação Domiciliar com grandes avanços na relação, a exemplo da ID ser definida pela 
Regulação, que antes era meio solta. Que, entretanto, de um tempo para cã começou a ter 
revezamento de pacientes por conta de contenção de despesa e ai concordava com o 
conselheiro Ricardo no sentido de que se esquecia do cidadão e se pensava em outras 
prioridades. A Sra. Vielka Lins — Diretora de Serviços fez a observação de que em relação 
a preocupação com os usuários, era temível o aumento de judicializaçôes para a 
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são assistidas não seriam de interesse da Homecare porque o perfil do usuário é outro. 
Que essa adequação é preocupante podendo produzir uma desassistência para quem 
realmente está precisando e que é usuário do SUS. A conselheira Lídia, representante dos 
trabalhadores, disse ter ficado surpresa com a notícia. Que a Fundação tinha fechado o 
ano de 2017 bem, comemorando um ano do Programa Primeiro Emprego, comemorando a 
recuperação das certidões negativas da Fundação, e de repente a Fundação iria começar 
o ano com esse baque que não dizia respeito só a questão orçamentária e sim na questão 
dos trabalhadores que irão ficar desempregados, tanto os de carreira quanto os efetivos. 
Além disso, a questão do serviço social que é prestado com a Internação Domiciliar, 
constatado pelos depoimentos das pessoas que são assistidas e que ficava emocionada 
porque esses pacientes têm uma equipe profissional em sua residência cuidando do seu 
bem estar e que isso tinha um peso muito grande e que isso tem que ser levado em conta 
porque todos estão sempre falando na questão do fortalecimento do SUS e que de repente 
estes usuários deixarão de ser assistidos ou serão assistidos não com tanta eficiência 
como é prestado pelo serviço da Internação Domiciliar. Que achava que deveria ser revisto 
esta decisão da SESAB e que sessenta dias era um período muito curto para uma tomada 
de decisão tão importante. O presidente Cassio falou que não poderia tomar uma posição 
naquele momento, mas, que garantia que faria uma reunião interna com a Sra. Ana Paula 
e que era do conhecimento da Fundação de que alguns departamentos da SESAB 
esqueciam que a instituição SESAB era a presidente do Conselho Curador da FESF e que 
na maioria das vezes não era convocado para as reuniões que tinham como tema a FESF. 
Que quanto à aprovação do Orçamento de 2018 ele sugeria que continuasse a pauta 
porque entendia que a notícia da desmobilização do serviço de Atenção Domiciliar era uma 
notícia nova que ainda estava sendo discutida internamente no conselho. Que era a favor 
da votação da aprovação do Orçamento 2018. O presidente fez o Encaminhamento 1 - de 
puxar uma reunião com um representante da SUREGS, vários outros atores da SESAB 
juntamente com o Diretor da FESF para tratar do assunto. Em seguida o presidente do 
Conselho deu início a Pauta Única — Orçamento 2018, pedindo ao Dr. José Santana para 
fazer a apresentação. Dr. José Santana explicou que o orçamento e o Plano de Atividades 
já haviam sido apresentados na última reunião do COC em 2017, e que o conselheiro Raul 
Molina e alguns representantes dos municípios pediram um tempo para avaliar o 
orçamento e que o mesmo fosse colocado em votação num próxima reunião, que no caso 
era essa extraordinária que estava acontecendo. O presidente deixou claro que a reunião 
de apresentação do orçamento tinha sido feita dentro do prazo hábil estabelecido pelo 
Estatuto da Fundação e que a aprovação não aconteceu porque os conselheiros não 
tiveram condições de fazer a avaliação e que tinha sido pré-agendada uma reunião para o 
mês de janeiro e que por questões diversas não pode acontecer e que por isso estava 
sendo trazida novamente a pauta de aprovação do Orçamento 2018. Dr. José Santana 
iniciou a apresentação dizendo que a Fundação era uma fundação pública privada da 
administração indireta de sessenta e nove municípios do estado da Bahia. Ela sobrevive 
dos contratos que celebra com o poder público, só pode prestar serviço para o SUS e sua 
receita vem de contratos com o Estado ou Municípios. Em seguida apresentou o 
Orçamento 2018. Durante a apresentação dos convênios com o Ministério da Saúde foi 
citado o Convenio para Qualificação e Educação Permanente para o SUS, que foi 
publicado, mas não foi empenhado — formalmente ele existe. O conselheiro Ricardo 
perguntou se foram notificados os pedidos de andamento do convênio e Dr. José Santana 
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	conselheiro Ricardo falou que era um recurso significativo e que a Fundação precisava se 
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debruçar e tentar executar. O conselheiro Cristiano Sóster disse que era do interesse do 
150 
	

Governo do Estado e que cabe ao Governo pleitear junto ao Ministério da Saúde para que 
151 	esse desembolso aconteça e que possa ser utilizado para educação permanente dos 
152 
	

trabalhadores do SUS. O conselheiro Luiz Gugé ofereceu ajuda no sentido de mobilizar o 
153 
	secretário do planejamento para tentar movimentar o andamento do convenio dentro do 
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Ministério da Saúde. Dr. José Santana sugeriu uma força tarefa composta por Cristiano 
155 
	

Sóster - Diretor de Atenção Básica, Professora Marcele - Diretora da Escola de Saúde 
156 
	

Pública, Conselho Estadual de Saúde e pensar um objeto. A conselheira Roberta Sampaio 
157 
	

orientou no sentido de enquanto se pensa num plano de ação para o convênio ela e o 
158 
	conselheiro Luiz Gugé inicia as negociações para que o recurso possa ser liberado. Dr. 
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José Santana encerrou a apresentação abrindo para os esclarecimentos necessários. O 
160 
	

conselheiro Ricardo pediu que fosse informada a cota da CER que coube a cada 
161 	município, e que sempre seja colocado o panorama da judicialização para que os 
162 
	

conselheiros fiquem atualizados. E que talvez fosse o momento de se fazer uma nova 
163 
	

aproximação e uma proposta de acordo com os municípios. Dr. Carlos Trindade 
164 
	

esclareceu que essa aproximação já tinha sido feita lá atrás e que a Fundação fez uma 
165 
	

peregrinação em cada um dos municípios devedores e que eles foram notificados 
166 	extrajudicialmente, pela Projur da Fundação. Que recentemente foi para uma reunião na 
167 
	

UPB e que colocou esta proposta para todos os municípios e que a Fundação sempre 
168 
	

esteve aberta para qualquer discussão em relação ao assunto e que a única coisa que não 
169 
	

era possível era abrir mão da cobrança e que a improbidade administrativa impedia a 
170 
	

Fundação de fazer isso. Que acredita que existe paralelo a isso uma discussão política em 
171 
	

relação a isso e que existem pessoas que acham que não tem obrigatoriedade de fazê-lo. 
172 
	

Que já foi criada até uma comissão para receber estes municípios e negociar, mas que 
173 
	

eles preferem discutir na CIB na esperança de um perdão que não poderá acontecer. Que 
174 
	

era bastante cansativo este processo que já vinha se arrastando há muito tempo. E que a 
175 	cobrança judicial era necessária e que já tinham várias em curso o que não impedia de 
176 
	

durante o processo judicial se fazer mediações e conciliações. Dr. Marcel Sobrinho 
177 	complementou informando ao conselheiro Ricardo que na Escritura Pública da Fundação 
178 
	

constava os valores da CER atribuídos a cada município instituidor, estando esta escritura 
179 
	

disponível no site da Fundação. A conselheira Roberta perguntou se destes municípios 
180 
	

judicializados algum já tinha terminado o processo de judicialização. Dra. Leila informou 
181 	que sim, o município de Jaguarari fez um acordo e já foi feito um depósito da primeira 
182 
	

parcela. Também o município de ltabuna que contestou e apresentou um valor menor. Dr. 
183 
	

José Santana esclareceu que existem dois tipos de dívidas com os municípios: a CER e 
184 
	

Prestação de Serviço. O conselheiro Ricardo acrescentou que a Diretoria Executiva da 
185 
	

Fundação tinha todo o apoio do seu Conselho Curador no sentido de empreender todos os 
186 
	

mecanismos necessários que comprove que a Fundação através da sua gestão tentou 
187 
	

viabilizar receber os valores devidos dos municípios. Que gostaria que constasse em ata 
188 
	

que o conselho determinou à Direção da Fundação que tome todos os tipos de 
189 
	

providências. Que a realidade que ele convive dentro do Conselho Estadual de Saúde é 
190 
	

que tem Secretário de Saúde que não conhece o Sistema Único de Saúde e que se não 
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reunião, que inclusive a Fundação tinha comprado a passagem aérea para que ele 
estivesse em Salvador com dois dias de antecedência, a seu pedido, e que ele se 
encontrava em Salvador mas que até aquele momento não tinha comparecido. Dr. Carlos 
Trindade informou que tinha acabado de receber a ligação do conselheiro Gerardo 
Azevedo avisando que não iria comparecer à reunião porque recebeu orientação da 
presidente do COSEMS — Sra. Stela dos Santos Souza, que não era para ele comparecer 
a reunião do Conselho Curador. Dra. Leila Fraga informou que o conselheiro Gerardo terá 
que reembolsar a Fundação pelas passagens utilizadas indevidamente por se tratar de 
dinheiro público. Dr. José Santana aproveitou para explicar ao conselheiro Luiz Gugé como 
se dava a formação do Conselho Curador. Acabado os questionamentos Dr. José Santana 
informou que na última reunião do conselho tinha sido distribuído um CD com os 
detalhamentos financeiros e Orçamento 2018 da Fundação e que seria distribuído para os 
conselheiros que não tinham recebido. O presidente 
2018 no que foi aprovado por todos os cons 
encerrou a reunião. Assim, eu, An él 
mim e pelos senhores membros 
de 2018. Angélica Marques Cost 
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PROC. N°51957/2019 

ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - FESF 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde de Família. representada pelo seu Diretor-Geral o Sr. Carlos 

Alberto Trindade, solicitou a apreciação, para os devidos fins, da Ata l7 reunião extraordinária do 

Conselho Curador, que ocorreu no dia 08/02/2018, e contou com a presença de 14 (quatorze) 

pessoas, conforme lista de presença anexada à Ata. 

De acordo com a Ata (fl. 04) a reunião destinou-se à aprovação do orçamento para 2018. 

Estavam presentes na reunião os componentes do Conselho Curador: CÁSSIO ANDRÉ 

GARCIA; ROBERTA FONSECA SAMPAIO; FERNANDO ANTÔNIO MAIA DA SILVA; 

RICARDO LUIZ DIAS MENDONÇA; RAIMUNDO RODRIGUES CINTRA; LíDIA AMORIM 

(Suplente); CRISTIANO SÓSTER (Suplente); MARLEIDE CASTRO DOS SANTOS (Suplente); 

LUIZ GUGÉ SANTOS FERNANDES (Suplente); e os Membros da FESFSUS: CARLOS 

ALBERTO TRINDADE; JOSÉ SANTOS SOUZA SANTANA; VIELKA LINS; LEILA FRAGA 

COUTINHO; e MARCEL LEANDRO RIOS MATOS SOBRINHO. 

A reunião iniciou-se com alguns informes, dentre eles o da reunião entre a Fundação e a 

Superintendente da SUREGS, na qual a FESF foi notificada sobre a desmobilização do serviço de 

internação domiciliar, com prazo dc sessenta dias. O Presidente fez o encaminhamento no sentido de 

convocar uma reunião com o representante da SUREGS para tratar sobre o tema. 

Dando cumprimento à pauta, o Sr. José Santana realizou explanação sobre o orçamento. Em 

seguida, o Presidente colocou em votação o orçamento para o ano de 2018, sendo aprovado por 

unanimidade. 

Em face do exposto, considerando preenchidos os requisitos legais e os do Estatuto da 

Fundação Estatal Saúde da Família - FESF, esta Promotoria de Justiça aprova a ata da reunião 

realizada no dia 08/02/2018, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório do Oficio de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salv or 04 de abril de 2019. 
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LUIZ EUGÊN 

Promotor de ustiça 

Kw..1N_T-) <J4,f-a/L.AA 
RODRIGO DIELIESUS FRANÇA 

Estagiário de Direito 

NÚCLEO DO TERCEIRO SETOR - NUTS 
Av. Joana Angélica, n.° 1.312 - Anexo, 4' andar, salas 409 e 411-A - Nazaré 

CEP 40050-001 - Salvador - BA (Tels: 3103-6819/6816/6815-fax) E-mail: nuts@mpba.mp.br  

A MIRANDA 
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