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1 	 Ata da 59a Reunião Ordinária 1 2015 

	

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

	

3 	Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, na sala de reuniões 

	

4 	da Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3840, Edf. Capenni, 70 

	

s 	andar, lguatemi 1 Salvador — BA, com as presenças dos Senhores Membros 
6 do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): 

	

7 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), Cássio Andre Garcia (Titular), Fernando 

	

8 	Antonio Maia da Silva (Titular), Isadora Oliveira Maia (Titular), lvonildo Bastos 

	

9 	Dourado (Suplente), Thiago dos Santos Xavier (Suplente), Naciney Braga 

	

10 	Rezak (suplente), dos membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto 

	

11 	Trindade (Diretor Geral), Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretora DGI), 

	

12 	Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS) e ainda como convidados: Leila 

	

13 	Fraga Coutinho (Procuradora FESF), Lidia Alves de Amorim (Suplente), Marcel 

	

14 	Sobrinho (Controlador FESF) e Alisson Sousa. Às nove horas, havendo 

	

15 	número legal de representantes, foi declarada aberta a sessão, passada a lista 

	

16 	de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta 

	

17 	do dia composta por: Pauta Única: Situação Atual FESF-SUS. O Presidente 

	

18 	deu inicio à reunião abrindo para os informes e pedindo que logo em seguida 

	

19 	por ser uma reunião de pauta única que o Diretor Geral da Fundação iniciasse 
20 a apresentação para que se indicasse os encaminhamentos necessários. 

	

21 	Informe 1 — A conselheira lsadora informou que participou da 15' Conferência 

	

22 	Nacional de Saúde, que teve problemas assim como na da Bahia, mas no geral 
23 foi boa, que as várias propostas da Bahia foram aceitas, destacou a 

	

24 	participação da Presidenta Dilma, na sexta feira, a qual fez a abertura da 

	

25 	conferência, juntamente com os ministros Jacques Wagner e Arthur Chioro. 

	

26 	Informe 2 - Em seguida informou sobre a reunião do Conselho Estadual de 

	

27 	Saúde (CES) destacando que um dos pontos de pauta foi sobre a FESF, e 

	

28 	informou ao CES que haveria a reunião do Conselho Curador e que tentaria 

	

29 	entender o que estava acontecendo para dar um retorno ao segmento dos 
30 trabalhadores no Conselho Estadual de Saúde. Informe 3 — O presidente 

	

31 	informou que três pautas que permearam bastante a Conferência Nacional de 

	

32 	Saúde: no primeiro dia a marcha que houve em defesa do SUS; a segunda a 

	

33 	preocupação com temas como o financiamento da saúde, e com a lei de 

	

34 	responsabilidade fiscal - que tem provocado um grande numero de demissões 

	

35 	nos municípios e enfatizou que seria interessante que os trabalhadores FESF 

	

36 	tomassem conhecimento que este problema é mundial; e o terceiro foi o apoio 

	

37 	de mais de 90% dos participantes contra o impeachment da presidenta Dilma. 

	

38 	O conselheiro Ivonildo complementou a fala do presidente dizendo que 

	

39 	segundo Stella, presidente do COSEMS, o CONASEMS está judicializando 

	

40 	esta questão dos repasses federal para os municípios principalmente por conta 
41 dos atrasos. Informe 4 — O conselheiro lvonildo informou que a SESAB 

	

42 	juntamente com o Ministério da Saúde estava fazendo o monitoramento dos 

	

43 	casos do Zica Virus e da Microencefalia, do processo e bem como de produzir 

	

44 	informações. O presidente acusou a presença de alguns trabalhadores FESF 

	

45 	na reunião. Informe 5 — Dr. Carlos Trindade informou que na última reunião 

	

46 	saiu uma comissão de conselheiros que iriam conversar com a SESAB para 

	

47 	discutir a questão da auditoria e outros enc inhamentos e perguntou se a 

	

48 	Comissão tinha algum informe. O preside 	pondeu que teve a previsão de 

	

49 	duas agendas, mas estas não se conc 	 conselheiro Cássio explicou 
que a comissão foi mais em rela..Ã!, 4,.,  oria, mas que nesse irl. rmédio o 
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51 	que aflorou mais foi a questão financeira e que a tentativa era de fazer essa. 
52 reunião buscando mais um aprofundamento do pagamento ou de uma 
53 programação do que seria pago, mas a comissão não conseguiu se reunir, 

	

54 	ficando a pauta aberta. Informe 6 — Dr. Marcel Sobrinho, controlador da FESF, 

	

55 	informou que com relação a questão, independente da comissão que foi tirada 
56 no conselho, ele e a Diretora de Gestão Interna estiveram na SESAB, em 

	

57 	reunião com Carlos Emanuel e com Fernando Daltro, que contou ainda com as 
58 participações de José Raimundo (Superintendente SAIS) e José Rodrigues( 
59 Superintendente Regulação) e nessa reunião teve a oportunidade de 

	

60 	apresentar a irregularidade do pagamento da SESAB para o 4°  Aditivo. Como 
61 desdobramento ficou de marcar uma agenda com Luis Claudio (FES-BA) na 

	

62 	semana seguinte, para discutir o problema. Contudo, não tivemos ainda retorno 
63 com relação ao desdobramento dessa reunião. A Diretora de Gestão Interna 
64 informou que esta marcada uma agenda dia 21/12 com o FES-BA. A 

	

65 	conselheira Lídia perguntou sobre a reunião com o Governador e o diretor geral 

	

66 	informou que foi adiada. A conselheira lsadora expressou sua indignação com 
67 relação ao descaso com que o pedido de reunião da comissão com o 

	

68 	secretário de saúde estava sendo tratado pelo mesmo. Informe 7 — Dr. Marcel 

	

69 	informou sobre o avanço do trabalho da CAA — Comissão de Acompanhamento 

	

70 	e Avaliação do Contrato de Programa, que está responsável pela prestação de 

	

71 	contas e avaliação das metas do contrato no período de janeiro a agosto/2015. 
72 Informou que o avanço na apuração dos valores devidos deve-se às diversas 

	

73 	reuniões extraordinárias que estão sendo realizadas para esse fim, cumprindo 
74 o cronograma planejado para fazer as aprovações dos relatórios e dos 

	

75 	pareceres referentes a 2015, e que naquele dia a tarde aconteceria a - última 

	

76 	reunião da CAA de 2015 onde seria fechado o valor final executado e devido 

	

77 	para ser cobrado à SESAB, destacou que até a reunião mais o valor estava em 
78 torno de 32 milhões. Valor validado e apresentado pela CAA. Em seguida o 

	

79 	presidente convidou Dr. Carlos Trindade para apresentar a pauta única: 

	

80 	Situação Atual da FESFSUS. Dr. Carlos iniciou a apresentação dizendo que a 
81 maio preocupação da diretoria executiva da Fundação eram os atrasos 
82 financeiros e os grandes problemas, principalmente relacionados ao 
83 pagamento com pessoal e a busca incessante de soluções para superar o 
84 problema e fazer a Fundação caminhar. Apresentou o balanço em relação à 
85 situação atual da FESF com ênfase na sua situação financeira. Destacou a 
86 situação dos contratos vigentes com a SESAB, Camaçari e Jaguarari e dos 
87 quatro convênios com o Ministério da Saúde. Apresentou o debito passivo da 

	

88 	SESAB dando destaque ao ano de 2015 e ao 4° termo aditivo — que montam 

	

89 	uma dívida na ordem de 41 milhões de reais, excluindo-se dessa conta os 

	

90 	valores referentes a 2014 que está sob auditoria. Apresentou ainda as dívidas 

	

91 	dos municípios que totalizam 21 milhões, destacando que muitas dessas 

	

92 	dívidas já foram judicializadas. Ressaltou que o pagamento da dívida da 

	

93 	SESAB seria suficiente para reestabelecer a regularidade fiscal da Fundação. 
94 A conselheira Lídia perguntou por que ainda tinham pessoas ligadas a 
95 contratos extintos trabalhando na FESF e quanto às novas nomeações e 

	

96 	promoções? Se não existia a possibilidade de ir para um lugar onde o aluguel 

	

97 	fosse mais em conta uma vez que o alug 	t a sede é altíssimo. Antes de 

	

98 	responder às perguntas, o diretor geral incl 'lu a apresentação dizendo que 

	

99 	primeiro a fundação é viável, mas 	 preciso fazer ajustes e que a 

	

100 	preocupação dos trabalhadores - .Wrupação da Diretoria. Escla ceu à\,/ 
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101 conselheira Lídia e aos demais que as nomeações feitas foram 
102 remanejamentos de trabalhadores que estavam em serviços que foram 
103 encerrados e que precisavam ser mantidos na Fundação por necessidade e 
104 	capacidade profissional para dar continuação aos serviços vigentes. Afirmou 
105 que não tinha nenhum funcionário novo na Fundação. E com relação ao 
10à 	imóvel, a Fundação solicitou à União a cessão de um imóvel no Comércio e as 
107 negociações estavam sendo feitas, mas que tinha um entrave que era a 
108 	apresentação das certidões negativas que infelizmente a Fundação não estava 
109 podendo emitir por conta da inadimplência dos seus contratantes. O mesmo 
110 problema a Fundação estava sofrendo com Camaçari, inclusive, em vias de 
111 	não renovar o contrato por conta da não apresentação das certidões. O 
112 conselheiro Fernando pediu a palavra e disse que era extremamente 
113 	necessário que se valorizasse os funcionários concursados ao invés de se ficar 
114 contratando pessoas de fora. Finalizada a apresentação e esclarecidas 
115 	algumas questões o Presidente do Conselho abriu a discussão para os 
116 conselheiros. O conselheiro Cássio informou que naquele momento estava 
117 acontecendo na SESAB uma reunião para algumas decisões em relação ao 
118 pagamento da FESF. Com  relação à necessidade de reestruturação da sede, 
119 	como desdobramentos das questões financeiras o diretor geral informou que a 
120 diretoria executiva está com a proposta de um desenho organizacional bem 
121 	diferente do atual, inclusive no modelo de governança, que pretende ser 
122 	orientada pela gestão de projetos e que gostaria de ressaltar dois pontos 
123 	importantes nesse modelo: a governança colegiada e a carreira. O conselheiro 
124 Tiago da SEPLAN pediu a palavra e disse que primeiro a SEPLAN cuida do 
125 	orçamento do Estado e que o orçamento é um a coisa e o financeiro é outra e 
126 quem cuida é a Secretaria da Fazenda e quem efetiva os pagamentos. A 
127 	segunda é que tinha aparecido uma luzinha de esperança, quando Carlão falou 
128 	da questão da Casa Civil ter se interessado, através do seu chefe, Dr. Carlos 
129 	Melo, nos serviços da Fundação. Sugeriu que a Fundação dê carga técnica na 
130 apresentação que será feita ao Governador e uma carga política, 
131 principalmente, buscando parceiros que possam ajudar, acionando, 

	

132 	urgentemente, os parceiros políticos. O presidente tomou a palavra e disse que 

	

133 	tinha dois encaminhamentos a serem feitos: 1. referente à rennodelagem 

	

134 	administrativa da FESF - considerando a situação atual e a necessidade de 

	

135 	ajuste de pessoal e custos fixos com redução do contrato de programa —estava 

	

136 	autorizado à diretoria geral a iniciar as medidas possíveis; e com relação à 

	

137 	sede é pensar em Janeiro já estar em outro local, independente se local público 

	

138 	ou não. 2. é o plano de fechamento da FESF se for o caso da inviabilidade de 

	

139 	continuar, que se trata de uma pauta delicada, que não traduz a vontade de 

	

140 	nenhum dos presentes, mas que é necessário começar a pensar a respeito. Os 

	

141 	conselheiros se manifestaram de forma unânime em buscar e esgotar todas as 

	

142 	possibilidades antes de pensar em fechamento da Fundação. O presidente 
143 sugeriu que antes do final do ano o Conselho se reunisse novamente para 

	

144 	atualização da situação o que foi aceito por todos. Ficou definida a próxima 

	

145 	reunião dia 22/12/2015 para apresentação do Orçamento 2016. Finalizando o 

	

146 	presidente solicitou que a comissã 	mposta por Tiago, Fernando, lvonildo 

	

147 	acompanhe os trabalhos da re 	 da FESF. _E nada mais tendo para 

	

148 	ser discutido o presidente e 	!zfa reunião. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, 

	

149 	lavrei a presente ata, q - 	 im e pelos senhores membros assinada, \K/ .X1  
.17  • 



Dg, 

c 
Maria Luiza dos Santos Silva Ab. usen - Oficial 

00 

a e aprovada. Salvador, 11 de dezembro de 2015. Vielka Vieira Lins 150 após 
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152 	Conselheiros: 
153 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Tit 
154 	Cássio Andre Garcia (Titular) 
155 

156 	lsadora Oliveira Maia (Titular) 	
 Fernando Antonio Maia da Silva (Titular)  - 	   

157 
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160 
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162 
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164 

165 

166 

167 

168 

Ivonildo Bastos Dourado (Suplente) 
Thiago dos Santos Xavier (Suplente) 
Naciney Braga Rezak (suplente) 
Diretoria Executiva: 
Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 
Sandra Helena Pellegrino Marques (Diretor 
Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS) 
Convidados: 
Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF) 
Marcel Sobrinho (Controlador FESF) 
Alisson Sousa (Chefe de Gabinete)  	AMS;í1  
Lidia Amorim (Suplente) 	  
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Lista de Presença da 59a Reunião Ordinária 

11 de dezembro 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 (Titia( r) ....., 

Carlos Palma de Mello (Titular) 

Cláudio Ramos Peixoto (Titular)  s ? 
Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 

Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 

Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular) 

Isadora Oliveira Maia (Titular)  •  

Diretoria Executiva FESF: 

Carlos Alberto Trindade 

Cássio André Garcia (Titular) 	X,94.5  

) ,(2  ttr", 	rv p/v/ 

Sandra H. P. Marques 	 

Estevão Toffoli Rodrigues 

Convidados: 
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PROC. N" 109822/2017 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILIA — FESF 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde da Família — FESF, por intermédio do seu Diretor Geral, 
Carlos Alberto Trindade, submeteu à apreciação a Ata da 59' Reunião Ordinária do Conselho 
Curador, ocorrida no dia 11/12/2015 (fls. 05/08), em que estiveram presentes os Conselheiros 
Titulares: Fabiano Ribeiro dos Santos, Cassio André Garcia, Fernando Antônio Maia da Silva, 
Isadora Oliveira Maia; e os suplentes: Ivonildo Bastos Dourado, Thiago dos Santos Xavier e 
Naciney Braga Rezak; os membros da Diretoria Executiva: Carlos Alberto Trindade, Sandra 
Helena Pellegrino Marques (Diretora DGI), Estevão Toffoli Rodrigues (Diretor DGS). E, ainda, 
como convidados: Leila Fraga Coutinho (Procuradora FESF), Lídia Alves de Amorim (Suplente), 
Marcel Sobrinho (Controlador FESF) e Alisson Souza. 

Consta na Ata em análise que, após os diversos iniónries apresentados na abertura da 
reunião, foi abordada a situação atual da Fundação, tendo o Diretor Geral afirmado que a maior 
preocupação da Diretoria Executiva consiste nos atrasos financeiros, nos problemas relacionados 
ao pagamento do pessoiEe a busca incessante de soluções para superá-los. Destacou a situação dos 
contratos vigentes com a SESAB, com os municípios de Camaçari e Jag-uarari e dos convênios 
firmados com o Ministério da Saúde, esclarecendo que a FESF é credora da SESAB em cerca de 41 
(quarenta e um) milhões de reais, excluindo-se desse total os valores a receber referentes a 2014, 
que estão sob Auditoria. Já as dividas dos municípios mencionados para com a FESF totalizam 21 
(vinte e um) milhões de reais, algumas delas já cobradas judicialmente. 

O Diretor Geral ressaltou que o pagamento da divida da SESAB já seria suficiente 
para restabelecer a regularidade fiscal da Fundação, concluindo que a FESF é viável, desde que 
sejam feitos ajustes, e que a preocupação dos trabalhadores era a mesma da Diretoria Executiva. 

Tomando a palavra, o Presidente do CONAD fez duas propostas: 18) autorizar a 
Diretoria Geral a iniciar as medidas para a "remodelagem" administrativa da FESF, considerando a 
situação atual e a necessidade de ajustes de pessoal e custos fixos, com a redução do contrato de 
programa; 28) preparação do plano de fechamento da FESF, caso se constate a inviabilidade de sua 
manutenção. 

Diante dessas propostas, os Conselheiros se manifestaram, à unanimidade, no sentido 
de que fossem esgotadas todas as possibilidades antes de pensar em fechamento (extinção) da 
Fundação. Ficou definida a próxima reunião para o dia 22/12/2015, quando será apresentado o 
Orçamento para 2016. 

Em face do exposto, observando-se o cumprimento das disposições legais e 
estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata de fls. 05/08, a fim de que seja averbada no 
cartório competente para o Oficio do Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salvador, 1° de junho de 2017. 

LUIZ E EN O O ,ECA MIRANDA 
Promotor e Justiça 

NÚCLEO DO TERCEIRO SETOR— NUTS 
Av. Joana Angélica, it° 1.312 — Anexo, 40  andar, salas 410-A e 402-A — Nazaré 

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