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1 	 Ata da 56 Reunião Ordinária 1  2015 

	

2 	 Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

	

3 	Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quinze, na sala de reunião do 

	

4 	gabinete do secretário estadual da saúde SESAB-GASEC, situada na 4° 

	

s 	Avenida do CAB — 4° andar - Centro Administrativo da Bahia I Salvador - BA 
6 com as presenças dos Senhores membros do Conselho Curador da 

	

7 	Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos 
8 (Titular), Fabio Vilas-Boas Pinto (titular), Mateus Reis Simões (titular), 

	

9 	Fernando Antonio Maia da Silva (titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça (titular), 

	

lo 	lsadora Oliveira Maia (titular), Naciney Braga Rezak (suplente), Roberto José 

	

11 	da S. Badaró (suplente) dos membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto 

	

12 	Trindade (diretor geral), Sandra Helena Pellegrino Marques (diretora DGI), José 
13 Santos Souza Santana (secretário executivo), Estevão Toffoli Rodrigues 

	

14 	(diretor DGS) e ainda como convidados: Carlos Palma de Mello (casa civil), 

	

15 	Cláudio Ramos Peixoto (SEPLAN), Thiago dos Santos Xavier (SEPLAN), Leila 

	

16 	Fraga Coutinho (procuradora FESF) e Marcel Sobrinho (controlador FESF). Às 

	

17 	quinze horas, havendo número legal de representantes, foi declarada aberta a 

	

18 	sessão, passada a lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior 

	

19 	e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01: Posse dos Novos 

	

20 	Conselheiros representantes do Governo do Estado; Pauta 02: Perspectivas 

	

21 	FESF 2015 - Adequação Administrativa; O que ocorrer. O Presidente do 

	

22 	Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a Pauta 01: 

	

23 	Posse dos Novos Conselheiros representantes do Governo do Estado. O 

	

24 	presidente informou sobre a indicação do governo do estado para novos 

	

25 	representantes no Conselho, informou que após a posse abriria para as falas e 

	

26 	seguiu dando posse aos novos conselheiros: na primeira representação Carlos 
27 Palma de Mello — Titular e Cecília Pinheiro Souza — 1° suplente 

	

28 	(Representantes da Casa Civil); e na segunda representação, Cláudio Ramos 

	

29 	Peixoto — Titular e Thiago dos Santos Xavier — 1° suplente (Representantes da 

	

30 	SEPLAN). Após a posse dos novos conselheiros o presidente lhes deu as boas 

	

31 	vindas e agradecendo a participação ao longo do período que representou o 

	

32 	governo no Conselho passou a palavra para o conselheiro Milton representante 

	

33 	do governo (SAEB) que compôs o Conselho ao longo de três anos para seu 

	

34 	pronunciamento de despedida. O conselheiro Milton iniciou sua fala dizendo 
35 que o período em que esteve no Conselho Curador da FESF foi de 

	

36 	aprendizado e que gostaria de agradecer por tudo que tinha aprendido na 

	

37 	FESF. Ressaltou que esse modelo de Fundação que foi implantado e que tem 

	

38 	o apoio do Governo do Estado, com a participação dos municípios, realmente 

	

39 	trouxe uma inovação sobre o modelo de gestão e a capacidade de enfrentar os 

	

40 	problemas contribuindo imensamente com o SUS. Destacou que se trata de um 

	

41 	modelo que não apresenta soluções prontas e sim, soluções construídas 

	

42 	dentro da própria FESF a partir das demandas exigidas. Agradeceu mais uma 

	

43 	vez e se colocou à disposição do Conselho Curador e da Diretoria Executiva da 

	

44 	FESF, encerrando sua fala desejou boas vindas aos novos conselheiros. O 

	

45 	presidente agradeceu ao conselheiro Milton pela sua participação no Conselho 
46 e ressaltou o quanto ele ajudou, com sua experiência na área e sua 

	

47 	capacidade técnica, nos momentos difíceis que a FESF enfrentou e que com 

	

48 	certeza todos ali tinham aprendido muito co • conselheiro Milton. Em seguida 

	

49 	o Diretor Geral da FESF, Dr. Carlos á• '• Trindade pediu para fazer um  n  

	

50 	registro da participação qualific. 	.• conselheiro Milton no Conselho, / 
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ressaltando a sua contribuição junto à diretoria executiva da FESF e sua 
atenção e disponibilidade sempre. Agradeceu imensamente à participação do 
conselheiro Milton e também do Conselheiro Emilson Piau, que não estava 
presente, mas que também deixava o conselho nesse momento e deu boas 
vindas aos novos conselheiros empossados nesta data. Na sequência o 
presidente Fabiano passou a palavra para os novos membros empossados 
nessa ocasião. O senhor Cláudio Peixoto, representante da SEPLAN, afirmou 
esperar que ao final da sua gestão tenha o mesmo reconhecimento que o 
colega Milton e que dentro da sua área de conhecimento e atuação na 
administração pública, particularmente na área de finanças e orçamento, possa 
contribuir com a Fundação. Destacou ainda que precisaria estudar e esperava 
contar com o apoio dos demais conselheiros e que prometia dedicação e 
empenho ao Conselho e como chefe de gabinete da SEPLAN também se 
colocava à disposição da FESF. Em seguida falou o senhor Thiago Xavier 
dizendo que era um prazer participar como conselheiro do Conselho Curador 
que já tinha tido a oportunidade de conhecer o trabalho da Fundação e as 
discussões mais institucionais e que agora como servidor público estaria dando 

seu máximo para o fortalecimento e crescimento da FESF. Em seguida o 
presidente passou a palavra para o senhor Fábio Vilas Boas que saudou os 
demais pares e esclareceu ruídos sobre possíveis falas suas em relação à 
FESF, destacando que em momento algum falou em prejudicar a FESF e sim 
em reduzir o Contrato de Programa à capacidade de pagamento da SESAB e 
que no final do mês iria apresentar ao Governador documento que foi feito ao 
longo dos meses em que assumiu a SESAB para informar o aporte de recursos 
que seriam necessários para a Fundação levar a diante suas obrigações, 
deixando claro que a SESAB não tinha estes recursos, pois esta em déficit. Em 
seguida o Presidente passou a palavra para Dr. Badaró que saudou os 
presentes dando boas vindas aos novos conselheiros endossando as palavras 
do Conselheiro Fábio. Em seguida o Presidente pediu aos demais conselheiros 
presentes e diretoria executiva que se apresentassem no que foi atendido. A 
conselheira lsadora aproveitou a oportunidade para agradecer ao Conselheiro 
Milton pela sua gentileza e disponibilidade para não só com ela, mas para 
todos os membros do COC. Em seguida o presidente Fabiano iniciou a Pauta 
02: Perspectivas FESF 2015 — Adequação Administrativa. O Presidente 
explicou aos novos conselheiros a metodologia utilizada nas apresentações e 
condução da reunião e em seguida passou a palavra para Dr. José Santana 
que apresentou a estrutura da FESF, bem como o arcabouço jurídico que a 
ampara e os serviços que hoje executa através de contratos de gestão com os 
municípios e contrato de programa com a SESAB. Além de um destaque 
especial ao programa de residência médica e multiprofissional em saúde de 
família e comunidade. Na sequência apresentou o cenário financeiro 
destacando que a inadimplência colocou a Fundação numa situação delicada 
no tocante às certidões negativas de débitos, pois se não houvesse um aporte 
financeiro no montante de 5 milhões de reais a FESF perderia certidões e, 
como consequência, ficaria impossibilitada de firmar novos contratos e 
continuar faturando os vigentes. Dr. Carlos Alberto Trindade esclareceu que a 
partir da redução do contrato com a SESAB a Fundação necessitaria promover 
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101 	explanação sobre a Fundação deixava bastante claro a importância das ações 
102 	realizadas bem como a capacidade técnica/intelectual da FESF na sua 
103 realização. Dr. José Santana continuou a explanação falando sobre a 
104 	inadimplência dos municípios e sobre a dificuldade do repasse do recurso CER 
105 	(compensação especificidades regionais) que deveria ter sido feito pelos 
106 	municípios constituidores desde o inicio da Fundação conforme definido em 
107 	CIB. A diretora de gestão interna da FESF juntamente com a conselheira 
108 	lsadora esclareceram que a FESF buscou todas as formas de cobranças, com 
109 	visitas aos gestores de cada município, entretanto não lograram êxito. A Sra. 
no 	Sandra explicou que visitou pessoalmente todos os municípios inadimplentes 
111 	na perspectiva de negociar o debito com a Fundação. O Sr. José Santana 
112 continuou a apresentação mostrando as despesas da Fundação e os valores 
113 	relacionados aos contratos de programa com o município de Camaçari e com a 
114 	SESAB. Explicou a dificuldade que a Fundação estava tendo para reunir o 
115 	conselho interfederativo e o conselho fiscal tendo em vista as tentativas 
116 	frustradas de reuniões com os municípios instituidores. O conselheiro Carlos 
117 	Emanuel pediu para relembrar que o que ficou acordado sobre a relação da 
118 SESAB com a FESF foi que diante da importância da Fundação Estatal, 
119 considerando o numero de trabalhadores envolvidos, considerando a 
120 corresponsabilidade do contratante que tem um passivo em torno de 28 
121 	milhões, considerando também que existe a apresentação de um débito contra 
122 	a SESAB que ainda não tinha sido reconhecido e que estava sendo auditado, a 
123 	estratégia foi definir o valor incontroverso, este valor incontroverso seria 
124 	desembolsado na velocidade dos refis e débitos e que o contrato seria ajustado 
125 à capacidade de pagamento da SESAB e que a partir dali seria fechado um 
126 contrato do tamanho que a SESAB pudesse pagar e que fosse contemplada 
127 ainda a necessidade de pagamentos com os valores negociados de impostos 
128 (refis) da Fundação. Explicou que a SESAB não tem condições de 
129 	desembolsar 10 milhões mensais. Sugeriu ainda que o contrato de programa 
130 fosse mais simples, pois achava o formato complicado e de difícil 
131 	entendimento. O conselheiro Cássio sugeriu uma reunião com o secretário da 
132 	fazenda para ver a possibilidade de liberação de parte do pagamento da FESF. 
133 	O secretário Fabio informou que já estava com o indicativo de data para uma 
134 	reunião com o governador e que iria levar a situação da FESF juntamente com 
135 	o pedido de liberação dos cinco (5) milhões necessários para a regularização 
136 	fiscal da Fundação e que contava com a ajuda do conselheiro Carlos Mello, 
137 	empossado nesta data, para apresentar a situação da FESF. O presidente fez 
138 os seguintes encaminhamentos: a) levar o problema do conselho 
139 	interfederativo para a reunião do COSEMS e da CIB; b) antecipar o assunto 
140 para o secretário da fazenda; c) o conselho deu autonomia a DIREX para 
141 	resolver as questões referentes ao contrato de programa; e sugeriu uma 
142 	reunião extraordinária para o dia 22 de maio de 2015 para balanço das 
143 	medidas adotadas e principalmente retorno sobre a agenda do Secretario com 
144 o Governador. Em seguida questionado aos presentes se possuíam alguma 
145 	outra consideração e não havendp nada a reunião foi encerrada. Assim, eu, 
146 	Vielka Vieira Lins, lavrei a pres9rite ata, que será por mim e pelos senhores 
147 	membros assinada, após / I 	e aprovada. Salvador, 11 de maio de 
148 	2015. Vielka Vieira Lins 
149 Conselheiros: 
150 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 
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151 	Fábio Vilas-Boas Pinto (Titular) 	  
152 	Mateus Reis Simões (Titular) 	  
153 	Carlos Palma de Mello (Titular) 	  
154 	Cláudio Ramos Peixoto (Titular) /   
155 	Layra Luzia Cunha Mota (Titular)  	GL(/   
156 	Fernando Antonio Maia da Silva (Titular) 	  

157 	Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular) 
158 	lsadora Oliveira Maia (Titular) 
159 	Diretoria Executiva: 
160 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 
161 	Sandra Helena Pellegrino Marques (Dir 	4GI)  1<"1(ffler. 
162 	José Santos Souza Santana (Secretário Executivo) 
163 	Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS) 
164 Convidados: 
165 	Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF) 
166 	Marcel Sobrinho (Controlador FESF) 
167 	Thiago dos Santos Xavier (SEPLAN) 
168 	Roberto José da S. Badaró (SESAB) 
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Conselheiros: 

Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 

Isabela Priscilla Silveira Gonçalves (Titular) 

Katy Rodrigues Barcelos (Titular) 

Fábio Vilas-Boas Pinto (Titular) 	 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

PROC. N°206092/2016 (44/2016) 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

PÁ R ECER 

A Fundação Estatal Saúde da Família — FESF solicitou a apreciação e 
aprovação da Ata de reunião ordinária do Conselho Curador, ocorrida no dia 11/05/2016 (fls. 
04/06), em que estiveram presentes os Conselheiros Titulares: Fabiano Ribeiro dos Santos, 
Layra Luzia Dias Mendonça, Fernando Antônio Maia da Silva, Fábio Vilas-Boas Pinto, Mateus 
Reis Simões, Carlos s Palma de Melo, Cláudio Ramos Peixoto, Ricardo Luiz Dias Mendonça e 
Isadora Oliveira Maia; e os seguintes 'convidados, membros da Diretoria Executiva: José 
Santos Souza Santana, Sandra Helena Pellegrino Marques, Carlos Alberto 'trindade e Estevão 
Toffoli Rodrigues, para tratar dos seguintes assuntos: posse dos novos Conselheiros, 
representantes do Governo do Estado da Bahia, e perspectivas FESF 2015. 	s  

Nesta reunião foram empossados os Conselheiros: CARLOS PALMA DE , 
MELLO (Titular), CECILIA PINHEIRO SOUZA (1° Suplente); CLÁUDIO RAMOS 
PEIXOTO (Titular), THIAGO DOS SANTOS XAVIER (1° Suplente). 

Em ato contínno foram apresentadas as estruturas administrativas e jurídicas 
que amparam a Fundação e os serviços que são executados através de contratos de gestão COM 

os municípios, destacando-se o programa de residência médica e multiprofissional em saúde de 
família e comunidade. 

Também foi apresentada a situação financeira da Fundação. Depois desta 
apresentação, alguns encaminhamentos foram , realizados pelo Presidente, sendo eles: o 
problema que a Fundação vem tendo para reunir o Conselho Iriterfederativo e o Conselho 
Fiscal para reuniãorda COSEMS e da CIB, e a autonomia que este Conselho conferiu à DIREX 
para resolver, questões referentes ao contrato de programa. 

Em face do exposto, observando-se o cumprimento das disposições legais e 
estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata de fls. 04/06, a fim de que seja averbada no 
cartório competente para ()Oficio do Registro Civil das Pessoas Jurídicas desfa Comarca. 

e 

Salvador, 17 de outubro de 2016. 

ll 
LUIZ EU IO O SAMmANDA .  

Promotor de ustiça 

40.9 

THIAGO •EINE or  • '; 	OS CARDOSO 
Estagiario de Direito 

NÉCLE0 DO TERCEIRO SETOR - NITTS 
Av. Joana Angélica, n.° 1312 —Anexo, 4° andar, salas 410-A e 402-A —,Nazaré 

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