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1 	 Ata da 58a Reunião Ordinária 1  2015 ,  

	

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

	

3 	Aos vinte seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, na sala de reunião 

	

4 	do Conselho Estadual de Saúde (CES), localizada na Av. ACM, 3840 — 7° 

	

5 	andar — Edf. Capenni — Pituba 1 Salvador — BA, com as presenças dos 

	

6 	Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da 

	

7 	Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), Carlos Emanuel Rocha 

	

8 	de Melo (Titular), Cássio Andre Garcia (Titular), Fernando Antonio Maia da 

	

9 	Silva (Titular), Isadora Oliveira Maia (Titular) e Thiago dos Santos Xavier 

	

10 	(Suplente), Naciney Braga Rezak (suplente), Lidia Amorim (Suplente), dos 

	

11 	membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), 

	

12 	Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora DGI), Estevão Toffoli Rodrigues 

	

13 	(Diretor DGS) e ainda como convidados: Leila Fraga Coutinho (Procuradora 
14 FESF), Marcel Sobrinho (Controlador FESF), Alisson Sousa (Chefe de 

	

15 	Gabinete). Às nove horas, havendo número legal de representantes, foi 

	

16 	declarada aberta a sessão, passada a lista de presença anexa, aprovada a ata 

	

17 	da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 

	

18 	01: Contrato de Programa 1 2015: Redimensionamento e Ajustes no Regimento 

	

19 	Interno. Pauta 02: Auditoria - Apresentação do Processo e relatório FESF. 

	

20 	Pauta 03: Situação Financeira - lnadimplência dos encargos e tributos. Pauta 

	

21 	04: Residência Médica: Perspectivas e Desafios. O que ocorrer. O Presidente 

	

22 	do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião abrindo para 

	

23 	informes: 1. O Conselheiro Cássio falou sobre a Conferencia Estadual de 

	

24 	Saúde que foi realizada de 6 a 8/10/2015 e que conseguiram aprovar as 

	

25 	propostas que irão para a Conferência Nacional que será realizada em 

	

26 	dezembro, em Brasília, elegendo os delegados e conseguindo alcançar os 

	

27 	objetivos. A conselheira Isadora complementou dizendo que foi sentido a falta 

	

28 	do Centro de Convenções. Que no final da Conferencia todos ficaram para ver 

	

29 	as propostas que seriam aprovadas. 2. Alisson Sousa — SECEX/FESF informou 

	

30 	que na próxima semana estaria sendo instalada a mesa de negociação com os 

	

31 	sindicatos tendo em vista que a data base foi em maio. Não havendo mais 

	

32 	informes o presidente deu início aos pontos de pauta. Pauta 1: Contrato de 

	

33 	Programa 12015: Redimensionamento e Ajustes no Regimento Interno. Dr. 

	

34 	Estevão Toffolli fez a apresentação de como ficou o 4°  Termo Aditivo ao 

35 Contrato de Programa com a SESAB, apresentou os organogramas e 

	

36 	regimentos internos de cada serviço para que o Conselho pudesse aprovar. 

	

37 	Informou que agora seriam apenas seis serviços: apoio institucional, internação 

	

38 	domiciliar, regulação, telessaúde, HPP e PNH que iriam compor o Contrato de 

	

39 	Programa num valor mensal na ordem de quatro milhões e com duração de 

	

40 	hum ano. Ressaltou que o fundo administrativo do contrato foi reduzido de 15% 

	

41 	para 7,5% e que juntamente com o fundo administrativo dos contratos de 

	

42 	Cannaçari e Jaguarari sustentam as atividades da Fundação. Explicou 

	

43 	que tinham dois desdobramentos interno 	 ios, a atualização dos 

	

44 	organogramas dos serviços, que t 	 da Deliberação n° 76 do 
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Regimento Interno da FESF, e a necessidade de alteração na deliberação n° 
75 que regulamenta a Função Estratégica de Gestão (FEG) para a criação da 
Função Estratégica de Gestão (FEG) na categoria Monitor de Campo - Técnico de 
Suporte para Tecnologias Específicas para o serviço Telessaude. Apresentou o 
organograma da Fundação e dos Serviços. Esclareceu que o organograma dos 
serviços mudou de acordo com as exigências do 4°  Termo Aditivo e apresentou 
cada um deles, solicitando ao Conselho a aprovação para as mudanças 
apresentadas. O conselheiro Cássio, representante da SESAB informou que o 
4°  Termo Aditivo já tinha sido assinado e publicado, no Diário Oficial. Em 
seguida o presidente abriu para perguntas. O conselheiro lvonildo pediu 
esclarecimento a respeito da redução do valor do contrato de programa no que 
Dr. Estevão esclareceu suas dúvidas. O Diretor Geral da FESF informou que a 
intenção da SESAB era manter o pagamento dos serviços que seriam 
doravante prestados pela Fundação seguiriam um fluxo regular de pagamento. 
O conselheiro Fernando sugeriu que fossem aproveitados os empregados de 
processo seletivo para ocupar as funções de analista de TI, ao invés de cargos 
comissionados uma vez que já existem empregados no setor de Tecnologia da 
Informação que podem ocupar estes lugares. O Diretor da FESF concordou 
com a ideia. Os conselheiros lvonildo e Cássio também. O presidente colocou 
em votação os ajustes necessários para que o 4°  Termo Aditivo fosse tocado 
com eficiência e eficácia o que foi aprovado por todos os conselheiros 
constituindo a Deliberação n° 102 — altera os anexos do regimento interno 
referente aos serviços e Deliberação n° 103 - cria a Função Estratégica de Gestão 
(FEG) na categoria Monitor de Campo - Técnico de Suporte para Tecnologias 
Específicas para o serviço Telessaude. Em seguida passou para o próximo 
ponto de pauta: Pauta 02: Auditoria SUS - Apresentação do Processo e 
relatório FESF. A apresentação foi feita por Dr. Marcel Sobrinho — Controlador 
da FESFSUS, que explicou que o processo de auditoria vinha acontecendo 
desde o mês de março e que o objetivo era avaliar o contrato de programa para 
apurar o valor débito passivo e o ente responsável. O escopo da auditoria era 
avaliar o cumprimento das ações previstas no Contrato de Programa 
dimensionando o passivo contratual existente entre a FESF e a SESAB, para 
eventual composição de um encontro de contas. A defesa da Fundação foi 
formatada utilizando três eixos: 1. Explicar aos auditores — que tinham total 
desconhecimento do que era a FESF — como se dava o seu funcionamento; 2. 
Relação FESF / SESAB; e 3. Resposta às Constatações da Auditoria. Informou 
que a inadimplência por parte da SESAB comprometeu a execução dos 
serviços e que em média a SESAB levava de 142 a 400 dias para pagamento 
de uma fatura, além disso, a FESF está impedida de emitir as certidões 
negativas de débito porque ao não receber o repasse dos valores devidos ao 
contrato de programa a mesma ficou impossibilitada de pagar os impostos e 
encargos devidos, tendo dificuldade de mant 	s certidões em dia. Que o 
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89 que acontecia o inverso e a contratante não estava cumprindo o que estava 

	

90 	estabelecido no contrato. Foi apresentado à auditoria, Relatório Geral das 
91 despesas da FESF sem recorte dos centros de custo. Informado que a 
92 auditoria não reconhece o papel da Comissão de Acompanhamento e 

	

93 	Avaliação (CAA), comissão prevista em contrato e instituída através de portaria 

	

94 	pelo secretário. Apresentou ainda uma tabela com os valores consolidados: 

	

95 	valores por serviço, o valor efetivamente recebido pela FESF, os valores 
96 efetivamente executados e respectivo percentual de execução. Constatando 
97 que a Fundação executou mais do que recebeu. O conselheiro Tiago 

98 esclareceu que a intenção da Fundação não era cobrar o valor do contrato e 

	

99 	sim o valor do serviço executado. Dr. Carlos Trindade ressaltou que aqueles 
100 valores apresentados eram apenas de 2014 restando os valores de 2015. Dr. 

	

Eli 	Marcel finalizou ressaltando que todos os valores constantes da apresentação 
102 estavam comprovados nos documentos anexos ao relatório que foi 
103 encaminhado à auditoria da SESAB. E concluiu sugerindo o seguinte 
104 encaminhamento: que o Conselho elega uma comissão para tratar desse 
105 passivo até 2014 de maneira mais próxima da SESAB, pois a secretaria 

	

106 	considera que esse valor só vai ser incontroverso com a finalização do 

	

107 	processo da auditoria. O presidente agradeceu a Dr. Marcel pela apresentação 

	

108 	e abriu para perguntas. O conselheiro Cássio falou que em relação à auditoria 

	

109 	em si todos teriam que aguardar a auditoria se manifestar sobre as respostas 

	

110 	apresentadas pela Fundação; e que se comprometia em levar para a SESAB a 

	

111 	necessidade de retomar o processo de discussão do passivo e tentar garantir o 

	

112 	pagamento do contrato novo e tentar elaborar um cronograma de pagamento 
113 com a ajuda do Financeiro da Fundação e do FES-BA e marcar uma reunião 

	

114 	na próxima semana. Dr. Carlos Trindade explicou que de outubro a janeiro de 

	

115 	2015 não está prevista auditoria e que o encontro de contas será feito dentro 
116 da CAA. A conselheira lsadora se manifestou dizendo da importância do 

	

117 	Secretário de Saúde se manifestar e da importância de se ter na reunião do 

	

118 	Conselho alguém que tivesse autoridade para decidir e bater o martelo porque 
119 a situação da Fundação era gravíssima e que não dava para ficar protelando 

	

120 	decisões. Dr. Carlos Trindade informou que no começo quando a Fundação foi 
121 criada ela tinha em seu corpo de empregados um procurador do estado 
122 designado pela PGE que foi cedido pelo período de um ano — Dr. Ailton 

	

123 	Cardoso Jr. A conselheira lsadora pediu celeridade nas apurações da auditoria 

	

124 	da SESAB porque a demora estava comprometendo os trabalhos da FESF que 

	

125 	estavam diretamente ligados ao SUS e consequentemente à vidas. Ao finao o 
126 presidente fez o seguinte encaminhamento: que seja criada a comissão 

	

127 	sugerida por Dr. Marcel com os seguintes participantes: Tiago, Fernando, 

128 lsadora e Cássio para acompanhar o processo de auditoria e pagamentos 

	

129 	SESAB. Em seguida o presidente passou para a Pauta 03: Situação Financeira 

	

130 	— Inadimplência dos encargos e tributos. A apresentação foi feita pela Diretora 

131 de Gestão Interna Sandra Pellegrino que o rou os encargos e impostos " 

	

132 	devidos pela Fundação até aquela dat,c 	do um passivo na ordem de 20 ).  
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milhões (20.229.896,94). Informou ainda que a Fundação estava sem certidão 
que para sanar este problema precisava de no mínimo 8 milhões para 

pagamento à vista de parte da dívida e parcelamento do saldo restante. Alertou 
que a FESF estava correndo o risco de perder o contrato com os municípios 
por falta de certidão. Solicitou a comissão formada para que levasse o 
problema para o Secretário, devido a sua gravidade. O presidente deu 
seguimento com a Pauta 04: Residência Médica: Perspectivas e Desafios. A 
apresentação foi feita por Dr. Silvio Medina. O qual iniciou explicando que o 
projeto da residência médica e multiprofissional começou casado com o 
Programa Mais Médicos e que tem dois componentes: a formação dos 
profissionais de saúde e a melhoria da infraestrutura. Destacou que o processo 
de formação de especialistas foi alterado, exigindo-se, a partir de 2018 
obrigatoriamente, que o residente faça antes da especialidade escolhida dois 
anos de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade. Para que 
este programa se expanda o Ministério da Saúde está apostando em duas 
estratégias: 1. Normativa - Todo curso novo de medicina é obrigado a cada 
vaga criada abrir uma vaga de residência médica; 2. Induzir que municípios, 
gestores estaduais e municipais descolem seus certificados e isso tem ajudado 
a formar gestores. No âmbito do Estado a FESF construiu uma proposta junto 
com a DAB e a coordenação do programa Mais Médicos no estado da Bahia e 

COSEMS na tentativa de alinhar uma proposta do Programa de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade que abarcassem todas as 28 regiões 
de saúde. A proposta priorizaria os municípios com população acima de 
cinquenta mil habitantes e em segundo os municípios entre 30 e 20 mil 
habitantes. A estratégia nacional é a substituição, aos poucos, dos médicos do 
programa Mais Médicos, por médicos residentes. Explicou que a FESF poderia 
ajudar o Estado da Bahia colocando em práticas as diversas propostas que 
compõe o seu projeto de residência médica. Um preceptor para cada residente, 

primeiro ano do residente FESF é no campo de pratica da Saúde da Família 
do NASF, juntamente com outros profissionais de saúde, o segundo ano ele 

passa para outros setores a exemplo da UPA, SAMU e Melhor em Casa. 
Terminada a apresentação o presidente abriu para perguntas. O conselheiro 
lvonildo perguntou como era a relação entre o preceptor e o médico da unidade 
no que Silvio respondeu que o preceptor assumia três funções dentro da 
unidade. O que ocorrer. O presidente deu posse aos Conselheiros Cássio 
Garcia e lvonildo Dourado. E nada mais tendo para ser discutido o presidente 
encerrou a reunião. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a presente ata, que 
será por mim e pelos senhores membros assinada, ap 	ida e aprovada. 
Salvador, 26 de novembro de 2015. Vielka Viei a Lins 
Conselheiros: 
Fabiano Ribeiro dos Santos (Tit 
Carlos Emanuel Rocha de Melo 
Cássio Andre Garcia (Titular) 
Fernando Antonio Maia da Silva (Titular) 
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177 	lsadora Oliveira Maia (Titular) 	 

178 	Thiago dos Santos Xavier (Suplente) 

179 	Naciney Braga Rezak (suplente) 

180 	Lidia Amorim (Suplente) 

181 	Diretoria Executiva: 

182 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 

183 	Sandra Helena Pellegrino Marques (Dir 	DGI) 	  

184 	Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DG 

185 Convidados: 

186 	Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF)   kkok_9(   
187 	Marcel Sobrinho (Controlador FESF) 	  

188 	Alisson Sousa (Chefe de Gabinete) 	  
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Lista de Presença da 58 Reunião Ordinária 

26 de outubro de 2015 

Conselho Curador - FESF-SUS 

Conselheiros: 

Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 

lsabela Priscilla Silveira Gonçalves (Titular) 	  

Katy Rodrigues Barcelos (Titular) 	 

Carlos Emanuel Rocha de Melo ( 	ar) 

Cássio André Garcia (Titular) 	 

Carlos Palma de Mello (Titular) 

Cláudio Ramos Peixoto (Titular)   4   
Layra Luzia Cunha Mota (Titular)  	1  

Fernando Antônio Maia da Silva (Titular). 	- 

Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular) 	 

Isadora Oliveira Maia (Titular) 	5  

Diretoria Executiva FESF: 

Carlos Alberto Trindade 

Sandra H. P. Marques 	  

Estevão Toffoli Rodrigues 

Convidados: 
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fk443 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

PROC. N°109807/2017 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde da Família — FESF solicitou a apreciação e 
aprovação da Ata da 588  reunião ordinária do Conselho Curador, ocorrida no dia 26/10/2015 
(fls. 05/09), em que estiveram presentes os Conselheiros titulares: Fabiano Ribeiro dos Santos, 
Carlos Emanuel Rocha de Melo, Cássio Andre Garcia, Fernando Antônio Maia da Silva e 
Isadora Oliveira Maia. Como suplentes: Thiago dos Santos Xavier, Naciney Braga Rezak e 
Lidia Amorim Presentes também Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), Sandra Helena 
Pellegrino Marques (Diretora DGI) e Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS), além dos 
convidados: Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF), Marcel Sobrinho (Controlador FESF) 
e Alisson Souza (Chefe de Gabinete). 

A Ordem do dia foi composta pela seguinte Pauta: 01) Contrato de 
Programa, 02) Auditoria — Apresentação do processo e relatório FESF; 03) Situação Financeira 
— Inadimplência dos encargos e tributos; 04) Residência Médica: Perspectiva e Desafios; 05) O 
que ocorrer. 

Inicialmente, o Presidente solicitou a apresentação de informes, sendo os 
seguintes: 01) O Conselheiro Cássio falou sobre a Conferência Estadual de Saúde realizada em 
de 06 a 08/10/2015 e que conseguiram aprovar as propostas que irão fazer parte da 
Conferência Nacional. 02) Alisson Sousa — SECEX/FESF informou que na próxima semana 
estaria sendo instalada a mesa de negociação com os sindicatos. 

Em seguida, foi iniciada a abordagem do item 01 da pauta: contrato de 
Programa/2015: Redimensionamento e Ajustes no Regime Interno. Estevão Toffolli fez a 
apresentação do 4° Termo Aditivo ao Contrato de Programa com a SESAB, informando que 
são seis serviços, quais sejam, apoio institucional, internação domiciliar, regulação, telessaúde, 
HPP e PNH, que iriam compor o Contrato de Programa no valor mensal de quatro milhões e 
duração de um ano. Ressaltou que o fundo administrativo do contrato foi reduzido de 15% para 
7,5% e que junto ao fundo administrativo dos contratos de Camaçari e Jaguarari sustentam as 
atividades 'meio' da Fundação. Logo após, o Presidente colocou em votação os ajustes 
necessários ao 4° Termo Aditivo, que constitui a Deliberação n° 102, que altera os anexos do 
Regime Interno, referentes aos serviços, bem com a Deliberação n° 103, que cria a Punção 
Estratégica de Gestão (FEG) na categoria Monitor de Campo — Técnico de Suporte para 
Tecnologias Especificas para o serviço Telessande. 

Seguindo a reunião, no item 02 da pauta de temática Auditoria SUS-
Apresentação do Processo e relatório FESF, informou-se que o objetivo da auditoria foi avaliar 
o cumprimento das ações previstas no Contrato de Programa, dimensionando o passivo 
contratual existente entre FESP e SESAB, para eventual encontro de contas, informou ainda 
que o previsto no contrato era o pagamento antecipado e depois a realização da prestação de 
contas, entretanto ocorria o inverso e a contratante não estava cumprindo o contratado. Na 
oportunidade, se frisou que todos os valores constantes na exposição estavam em 
documentação anexa ao relatório que foi encaminhado à SESAB. Houve ressalta da 
importância da celeridade nas apurações da auditoria da SESAB, visto que a demora está 
comprometendo as atividades da FESF. Em conclusão, foi criada comissão para acompanhar o 
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processo de auditoria e pagamentos SESAB, composta pelos Conselheiros Thiago 
Fernando Silva, Isadora Maia e Cássio Garcia. 

Já no item 03 da pauta, situação financeira — inadimplência dos encargos e 
tributos, a Conselheira Sandra Pellegrino informou que os encargos e impostos devidos pela 
Fundação até a data da reunião em comento, totalizavam cerca de 20 milhões de reais 
(exatamente: R$ 20.229.896,94). A Fundação necessita de, pelo menos, 8 milhões de reais para 
pagamento à vista e parcelamento do saldo remanescente, já que se encontra impossibilitada de 
receber certidão negativa de débitos tributários e pode perder contratos com alguns municípios, 
por não possuir o documento de regularidade. 

Por fim, no item 04 da pauta, "Residência médica: Perspectivas e desafios", 
se registrou que no âmbito do Estado a FESF elaborou uma proposta junto com a DAB e a 
coordenação do programa "Mais Médicos" no estado da Bahia e o COSEMS, na tentativa de 
alinhar uma proposta do Programa de Residência em Medicina da família e comunidade que 
abrangesse todas as 28 regiões de saúde. A estratégia nacional é a substituição, aos poucos, dos 
médicos do programa Mais Médicos, por médicos residentes, e a FESF seria uma parceira do 
Estado da Bahia na apresentação de proposta no segmento abordado. Noutro giro, o Presidente 
finalizou a reunião dando posse aos Conselheiros CÁSSIO ANDRE GARCIA e IVONILDO 
DOURADO. 

Em£a,ce do exposto, observando-se o cumprimento das disposições legais e 
estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata de fls. 05/11, a fim de que seja averbada no 
cartório competente para o Oficio do Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca.. 

Salvador, 02 de junho de 2017. 

LUIZ E 	 .ECA MIRANDA 
Promotord e Justiça 

MANUELA DE JESUS CASTRO 
Estagiário de Direito 
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