
Ata da 60a Reunião Ordinária 1  201 

	

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

	

3 	Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, na sala de 

	

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

	

5 	Capemi, 70  andar, Iguatemi 1 Salvador — BA, com as presenças dos Senhores 

	

6 	Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família 

	

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

	

8 	Fernando Antonio Maia da Silva (Titular), Isadora Oliveira Maia (Titular), Layra 

	

9 	Luzia Cunha Mota (Titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular), lvonildo 
io Bastos Dourado (Suplente), Thiago dos Santos Xavier (Suplente), dos 

	

11 	membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), Leila Fraga 

	

12 	Coutinho (PROJUR), Marcel Sobrinho (Controladoria), Alisson Sousa (Chefia 

	

13 	de Gabinete), Vielka Lins (SECEX). Convidados: Lidia Alves de Amorim 

	

14 	(Suplente). Às quatorze horas, havendo número legal de representantes, foi 

	

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

	

16 	da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 1 - 

	

17 	Reestruturação Administrativa 1 Proposta: Organograma, Impacto Financeiro, 

	

18 	Equipe de transição; Nova Sede 1 Estruturação. Pauta 2 - Calendário de 

	

19 	Reuniões 1 Proposta. Pauta 3 - Recomposição dos Conselhos Curadore 

	

20 	Fiscal. Presidente deu inicio à reunião abrindo para os informes. Informe 1 — O 

	

21 	diretor geral fez um repasse da reunião com o Governador. Informou que foi 

	

22 	feita uma apresentação sobre a FESF e sobre o projeto da Residência Médica 

	

23 	como alternativa para substituição dos médicos do programa Mais Médicos. 

	

24 	Disse que a reunião foi bastante proveitosa e esclarecedora. Que o governador 

	

25 	ao ser questionado sobre se a FESF de alguma forma fazia parte ou não dos 

	

26 	projetos do governo, ele foi textual ao dizer que sim que a Fundação é parte 

	

27 	desse processo e que não tinha nenhum interesse em a Fundação acabar e 

	

28 	passou a identificar um novo papel que seria a contribuição que a Fundação 

	

29 	pode trazer para os novos consórcios intermunicipais e, nesse sentido, 

	

30 	autorizou a FESF a construir um novo plano de trabalho em conjunto com a 

	

31 	SESAB. Que outra pergunta de ordem política foi feita ao governador: Se era 

	

32 	interesse dele continuar com a orientação política atual da Fundação e o 

	

33 	Governador disse que a direção da FESF deveria permanecer com a mesma 

	

34 	composição. Que essas duas respostas foram muito importantes para dirimir 
35 dúvidas que por vezes eram suscitadas como se fossem a opinião do 
36 Governador. Informou que no começo da apresentação foi abordada a 

	

37 	dificuldade financeira da Fundação e que como desdobramento ficou definida 
38 uma conversa com o secretário Fabio Vilas Boas. A conselheira Layra 

	

39 	perguntou se tinha um prazo para esta conversa com o secretário e o Diretor 

	

40 	Geral informou que desde o dia seguinte à reunião que está empenhado, 

	

41 	inclusive que pediu ajuda aos conselheiros representantes da SESAB para que 

	

42 	os mesmos ajudem no sentido de conseguir marcar a reunião com o secretário 

	

43 	de saúde. O presidente tomou a palavra e disse que particularmente teve duas 

	

44 	impressões que o deixou surpreso. A primeira do próprio governador que 

	

45 	mostrou uma disposição e ficou duas horas e meia reunido com a FESF, e 

	

46 	segundo a própria participação do secretário admitindo que tinham ações que a 

	

47 	SESAB sozinha não daria cont 	que a Fundação era uma alternativa. Que a 

	

48 	intervenção de Dr. Hêid 	Ur 	- Secretário da SEGETS/MS foi 

	

49 	importantíssima. E que 	ado da reunião. O conselheiro Fernando 

	

50 	perguntou se foi sin 	 a coisa em relação ao repasse da SESAB. Drvi.) 
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Carlos Trindade explicou que a conversa financeira aconteceu logo no começo 
da apresentação, mas sem detalhamento porque foi logo encaminhado para 
que o assunto fosse tratado com o secretário. Enfatizou também que a 
participação de Dr. Silvio Medina foi decisiva para o entendimento do projeto da 
residência pelo Governador. Informe 2 — O presidente Fabiano informou que 
no dia 25 de fevereiro, em Dias D'Ávila será comemorado o aniversário da 
cidade, 31 anos e convidou todos os presentes para neste dia participar da 
inauguração da UPA/Maternidade e algumas unidades de saúde do município. 
A conselheira Layra tomou a palavra e perguntou ao Diretor Geral se o salário 
dos trabalhadores iria ser pago em dias no mês de janeiro no que foi 
respondido que tudo dependia do repasse da SESAB. O conselheiro Cássio 
afirmou que era interesse da SESAB que tudo desse certo, mas que as vezes 
devido ao montante muito grande de compromissos financeiros acabavam 
acontecendo alguns atrasos. Acabado os informes o presidente convidou 
Vielka Lins para apresentar o primeiro ponto de pauta: Reestruturação 
Administrativa 1 Proposta: Organograma, Impacto Financeiro, Equipe de 
transição, Nova Sede 1 Estruturação. Explicou que a pauta era um 
desdobramento de pautas que eram recorrentes no conselho, e de orientações 
e deliberações do próprio Conselho Curador. Fez uma retrospectiva da 
trajetória do contrato de programa com a SESAB e apontou a sua redução em 
mais de 50% do contrato com a redução do fundo administrativo para 7,5%. 
Que em consequência disso houve a necessidade de se readequar para que 
pudesse funcionar de maneira plena, mas dentro deste novo contexto 
orçamentário. Que em consequência disso foram feitos vários 
encaminhamentos para que se fizesse redução tanto da estrutura física das 
despesas na sede quanto de redução pessoal e que essas reduções, até então 
realizadas não foram suficientes para que atingissem as metas estabelecidas e 
respeitassem os limites orçamentários. Que o problema foi trazido para o 
conselho que deu algumas orientações de como essa estruturação deveria 
caminhar, sobretudo na priorização dos trabalhadores de carreira, onde a 
redução de pessoal fosse encima de cargos, no que foi acatado, inclusive 
sendo destacada uma comissão, do próprio COC para acompanhar a 
movimentação e os estudos que estavam sendo feitos para que a diretoria 
conseguisse dar conta da tarefa. Enfatizou que não foi e nem é uma tarefa 
fácil, que, pelo contrário era uma tarefa dolorosa, porque estava se falando ali 
de pessoas, de trabalhadores que independente do vínculo eles estabeleceram 
uma relação com a instituição, eles tinham suas contribuições, mas que era um 
movimento extremamente necessário e que não se podia perder de vista a 
necessidade dele, mas um momento difícil na medida em que a Fundação 
acaba tendo que dispensar pessoas. Prosseguiu a apresentação dizendo que 
dentro daquele contexto explicado e considerando que as movimentações 
feitas não foram suficientes para atingir o orçamento que a FESF passou a ter, 
e que isso foi demandado tanto para a diretoria de serviço quanto para a 
diretoria de gestão interna, e não conseguindo com esse desenho antigo 
resultado favorável, a Diretoria Geral puxou para si a responsabilidade de 

o e a reestruturação, porque, da maneira que a 
tava, os próprios diretores sinalizaram que não teriam 

ar cortes. A partir disso a Diretoria Geral da 
alguns estudos que contou com a ajuda do IBAM — 
istração Municipal, que é parceiro da Fundação e 
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101 que já vinha fazendo a revisão do PECS, e que naquele momento trazia um 
102 	desenho que era bastante ousado, bastante inovador, mas que a diretoria 
103 	acreditava ser o mais indicado dentro dos limites estabelecidos. Que era um 
104 desenho que a comissão que foi destacada pelo Conselho Curador 
105 acompanhou juntamente com o presidente do conselho e que a pedido da 
106 comissão e do presidente que todo o processo só começasse a partir de 
107 janeiro para que fosse preservado os trabalhadores no período das festas de 
108 final de ano. Apresentou as informações da última reunião do Conselho (59a  
109 	ROCOC — 11/12/2015), onde foi apresentada como estava a composição das 
110 receitas das despesas e como era que estava a relação custo sede com a 
111 	receita. Explicou que a preocupação com o custo sede se dava tendo em vista 
112 que os serviços eram amparados por contrato e que a redução de despesas 
113 	tinha que ser feita na sede. O diretor geral tomou a palavra para esclarecer que 
114 	existem dois fundos na Fundação: o 'fundo operacional' — apurado na receita 
lis dos contratos e responsável pelos gastos da realização direta das ações e do 
116 	atingimento das metas contratuais, e o 'fundo administrativo' - responsável pela 
117 	manutenção da sede. Voltando à apresentação Vielka prosseguiu dizendo que 
118 a proposta foi elaborada tendo como referência apenas o valor do fundo 
119 administrativo. Que partia de uma relação de custo sede da ordem de 
120 	10,33%,(de que?) com uma folha de pessoal da ordem de quinhentos mil reais 
121 e de fornecedores em torno de cento e vinte mil e a partir das orientações 
122 	definidas pelo conselho, apresentou o organograma de transição proposto pela 
123 	Diretoria Geral onde, temporariamente, deixam de existir na estrutura da FESF 
124 	as duas diretorias (de gestão interna e de serviços) mantendo-se apenas a 
125 	Diretoria Geral, a qual teria uma equipe de assessoramento composta pela 
126 	controladoria, procuradoria jurídica e secretaria executiva e, somente nesse 
127 	nível continuariam tendo cargos comissionados. Que a estrutura toda abaixo 
128 	que foi chamada provisoriamente de Gestão de Insumos organizada no formato 
129 de núcleos de matriciamento nas seguintes áreas: Educação Permanente e 
130 	Residência, Administrativo, Financeiro/Contábil e Gestão do Trabalho, todos 
131 	apoiados pelo Escritório de Projetos, e que a gestão de toda essa nova 
132 estrutura seria assumida por trabalhadores de carreira da FESF-SUS. Que a 
133 	diretoria tinha identificado algumas pessoas para serem referência desses 
134 núcleos e que já estava sendo desenvolvido um trabalho de reestruturação 
135 	desses núcleos, porque a diretoria entendia que não seria suficiente a diretoria 
136 geral e seu assessoramento conseguir dar conta de reestruturar de maneira 
137 eficiente esses núcleos. Que essas pessoas foram convidadas a ocuparem 
138 	esses lugares, todas trabalhadores de carreira. Na estrutura logo abaixo 
139 	desses núcleos vem todos os serviços que a Fundação tem através de contrato 
140 de gestão com os municípios e contrato de programa com a SESAB. Que é 
141 	uma estrutura variável existindo ou não de acordo com os serviços. Explicou 
142 	que o projeto Conquista e o projeto do Baixo Sul estavam sendo tocados, mas 
143 ainda não tinham financiamento e Carnaçari que o contrato estava em 
144 	finalização e por isso estavam no organograma em separado. Destacou que a 
145 	ideia do desenho foi apresentada na reunião feita pelo diretor geral com todos 
146 	os trabalhadores, no iníci 	sse processo, fazendo uma colocação que define 
147 	bem o que essa estrut 	tendeu ser: uma estrutura que conseguisse ser ao 
148 	mesmo tempo efici t 	capacidade de projetar o futuro, porque não 
149 	seria possível 	 ndação imaginar uma estrutura mutilada com um 
150 organogra 	 ao que existia anteriormente, porem reduzido, 



151 	porque trata-se de uma lógica de gestão que é completamente diferente e qu'è• 
152 	não compoetaria aquelas estruturas funcionando a contento. A proposta 
153 	apresentada é que a gestão seja toda matriciada via escritório de projetos - que 
154 	já existe há dois anos dentro da Fundação. 
155 	Iniciado em parceria com a SAEB, o Escritório de Projetos da FESF vem se 
156 desenvolvendo gradativamente, mostrando eficiência na gestão dos projetos, 
157 justificando assim a escolha de que a gestão da Fundação passe a ser, de 
158 	forma segura e eficiente, por meio de projetos e totalmente matriciada, com a 
159 	possibilidade de se ter uma estrutura funcional ágil, desburocratizada e 
160 	dinâmica. O conselheiro Nasciney perguntou qual o critério que foi utilizado 
161 	para a escolha dos trabalhadores de carreira para a gestão das unidades da 
162 	Essa nova estrutura de insumos. Vielka respondeu que foi uma avaliação feita 
163 	pelo desempenho das pessoas escolhidas. O diretor geral explicou que até 
164 	então essa estrutura não existia e que, na medida em que ela é acrescentada, 
165 	poderia ser gerida com o pessoal de carreira ou outra pessoa que fosse 
166 	indicada pela diretoria geral que tem, estatutariamente, a competência de fazê- 
167 	lo, assim como compete ao Conselho Curador escolher o Diretor Geral. Que na 
168 última reunião de diretoria foi assumido o compromisso de se colocar 
169 	empregados de carreira, mas ainda no limite de que a escolha é atribuição do 
170 	diretor geral da Fundação. A conselheira Isadora tomou a palavra para 
171 	perguntar se a nova estrutura já tinha sido nomeada no que o diretor geral 
172 	informou que não, pois uma mudança na estrutura administrativa dependeria 
173 da alteração do Regimento Interno da Fundação, o que não estava ainda 
174 sendo proposto, uma vez que o Conselho havia deliberado um prazo de 180 
175 dias para que a Diretoria Geral apresentasse a proposição de um novo 
176 	organograma para a Fundação. Assim, o entendimento é que o processo atual, 
177 	autorizado pelo Conselho, encontrasse apenas no estágio de transição. Dr. 
178 	Marcel Sobrinho reiterou que a estrutura formal ainda estava mantida e que o 
179 	modelo apresentado ainda estava na fase de transição e que o próprio 
180 Conselho Curador tinha dado o prazo de 180 dias para as alterações 
181 	destinadas à redução de custos da Fundação e que esta proposição havia sido 
182 apresentada elaborada depa Diretoria Geral e submetida à comissão de 
183 Conselheiros instituída pelo COC para este fim. O presidente Fabiano 
184 	relembrou este encaminhamento havia sido dado na reunião anterior, sem 
185 divergência entre os conselheiros: que a FESF mantivesse o maior numero 
186 possível de trabalhadores efetivos no seu quadro porque estavam num 
187 momento de recessão e demissões onde se precisava acomodar os 
188 trabalhadores que passaram no concurso. Que o segundo encaminhamento 
189 	que tinha sido feito também na reunião anterior foi relativo à necessidade da 
190 FESF reestruturar o seu organograma de gestão da sede para dar conta do 
191 	valor do fundo administrativo. O conselheiro Ivonildo tomou a palavra sugerindo 
192 que fosse feita uma comparação entre os dois organogramas, o antigo e a 

194 	seriam feitas. O presidente solicitou a Vielka que terminasse a apresentação e 
195 	ao final fossem feitas as perguntas e observações. Vielka continuou a 

193 nova proposta para que todos tivessem uma noção das modificações que 

196 	apresentação dizendo que toda a estrutura apresentada era transitória e 
197 passou a explicar que a 	o da Fundação sairia de 27 cargos 
198 	comissionados para 13 car 	om possibilidades de redução futura ainda 
199 	maior. Resultando aí n 	ção de 48,73%, de R$314.000,00 para 
zoo 	R$153.000,00, custe 	 do salários, encargos e proventos. Ressaltou \»-'1  
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201 o impacto financeiro das mudanças: passa a ter um aporte contratual mensal 
202 na ordem de 4 milhões de reais. O presidente pediu informações sobre o 
203 	andamento da nova sede e sobre a nova equipe de transição. Lembrou que o 
204 Conselho já havia deliberado por uma alteração no organograma da FESF e 
205 	que entendia que a estrutura anterior estava formalmente mantida e que só se 
206 	modificaria no momento em que se chegasse a estrutura ideal para a redução 
207 	de custos com a devida análise e aprovação do Conselho Curador. Explicou à 
208 	conselheira Isadora que estava sendo ali apresentada apenas uma proposta de 
209 transição e que o Diretor Geral tinha feito apenas uma reestruturação de 
210 gestão, não mudou o organograma, ele manteve a estrutura, esvaziou as 
211 	diretorias setoriais, remanejou trabalhadores que já estavam dentro do quadro 
212 	para lugares estratégicos para poder ajustar e que a governabilidade desse 
213 	processo lhe foi confiada pelo próprio Conselho Curador na reunião anterior. E 
214 	pediu ao Diretor Geral para falar um pouco sobre as atribuições e a atuação da 
215 equipe de transição e se já seria, nesse momento, apresentado um novo 
216 organograma ao Conselho. Em seguida abriu para as discussões. A 
217 conselheira Layra perguntou se os cargos que foram suprimidos no 
218 organograma foram exonerados ou remanejados. O Diretor Geral respondeu 
219 que aquele desenho apresentado pressupunha apenas o esvaziamento das 
220 	diretorias atuais, conformando-se uma nova estrutura diretiva - de caráter 
221 	transitório - diretamente vinculada à Diretoria Geral. As propostas apresentadas 
222 seriam processadas nos tempos devidos - sob a tutela do COC. Quaisquer 
223 mudanças de caráter mais permanente que venham a ser necessárias, 
224 	deverão corresponder a alterações também no regimento interno e no estatuto 
225 da Fundação, dispondo ainda do prazo de cinco meses para serem 
226 	processados, prazo ainda restante aos cento e oitenta dias inicialmente 
227 concedidos pelo COC para este trabalho. Ainda com relação à estrutura 
228 	diretiva transitória, o Diretor esclareceu o então diretor de Gestão de Serviços, 
229 	Estevão Toffoli Rodrigues, já tinha sido afastado da função, mas que 
230 continuaria a manter um vínculo empregatício com a Fundação por ser 
231 	funcionário de carreira. Quanto à diretora de Gestão Interna, Sandra Helena 
232 	Pellegrino Marques, também já havia sido afastada do cargo que ocupara até 
233 	então. No entanto, estaria sendo deslocada para outro cargo de 'status' 
234 	institucional equivalente dentro do organograma da Fundação tendo em vista 
235 que algumas das atividades da gestão financeira ainda permanecem sob a 
236 	responsabilidade nominal da ex-diretora, a exemplo das transações bancárias. 
237 	Informou que não foram feitas novas contratações. Em relação à nova sede a 
238 	Fundação está em discussão com a Secretaria de Patrimônio da União para a 
239 	identificação de um imóvel a ser cedido ao uso da FESF. Os contatos estavam 
240 	avançados e alguns imóveis já identificados estavam sendo visitados para 
241 definir qual melhor atende às necessidades da sede administrativa. A 
242 conselheira Isadora tomou a palavra e pediu esclarecimentos as novas 
243 	atribuições da Diretoria Geral em particular de quem seria a responsabilidade 
244 	pela pasta financeira. Sugeriu dois encaminhamentos: primeiro o retorno dos 
245 	dois diretores; segundo o retorno das diretorias. O conselheiro Ricardo tomou a 
246 	palavra e disse que achava que já deveria ter ali uma proposta de alteração do 
247 	regimento interno. Que estava preocupcom a questão financeira e a 
248 relação com os bancos e que 	soa que fosse assumir esta 
249 	responsabilidade já deveria ter sido 	 ue a sua outra preocupação 
250 	era a negociação com 	 — órgão federal — por conta do 
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251 	tramites legais e das certidões. Que o conselho tinha que ter segurança jurídica 
252 	para que no futuro não tivesse consequências indesejadas. Fez a sugestão de 
253 	encaminhamento de que toda proposta que fosse levada ao conselho já viesse 
254 com as modificações temporárias. O presidente pediu esclarecimentos à 
255 conselheira lsadora sobre a sua sugestão de encaminhamento e a mesma 
256 	esclareceu que estava pleiteando a nulidade dos atos do Diretor Geral e a volta 
257 das duas diretorias — Gestão de Serviços e Gestão Interna. O presidente 
258 	perguntou a conselheira se ela entendia que esta ação manteria os custos altos 
259 	como anterior às modificações que foram realizadas. Ela disse que sim. Diante 
260 	disto, o Presidente entendeu por bem a explicar ao Conselho que o que estava 
261 sendo processada era a mudança das pessoas que ocupavam de cargos de 
262 	maior valor remuneratório que seriam substituídos por trabalhadores da 
263 	carreira da FESF, com forte redução do custo administrativo total. Reiterou ter 
264 	sido exatamente este o pedido do Conselho em reunião anterior. O conselheiro 
265 	lvonildo disse que a pergunta a ser respondida era: com o organograma que 
266 	estava sendo proposto quem iria assumir legalmente estas questões de ordem 
267 	financeira-contábil. A conselheira perguntou de quem era a responsabilidade 
268 	legal da Fundação. O Diretor Geral afirmou que toda a responsabilidade legal 
269 	da Fundação era, estatutariamente, da Direção Geral. Que já havia solicitado à 
270 	ex-Diretora de Gestão Interna, Sandra Pellegrino - e que fora prontamente 
271 	atendido - que mantivesse as suas reponsabilidades na gestão financeira da 
272 FESF até que nova estrutura fosse definida pelo COC. Que manteve a 
273 composição de todo o setor financeiro — à exceção do Gerente Breno 
274 Sacramento, com os atuais empregados que são todos da carreira. A 
275 	conselheira perguntou por que as diretorias foram 'esvaziadas' e o Diretor 
276 	Geral informou que, durante o processo de reforma da estrutura administrativa, 
277 	os próprios diretores das duas diretorias — Gestão Interna e Gestão de Serviços 
278 - apresentaram propostas de cortes de despesas, mas que não conseguiram 
279 	reduzir os custos de pessoal aos limites necessários. Diante dessa situação, 
280 ambos os diretores delegaram à diretoria geral a missão de fazer os ajustes 
281 	adicionais. Como diretriz para o aprofundamento dos ajustes, o diretor geral 
282 	adotou como primeiro passo priorizar os empregados de carreira e substituindo 
283 	os cargos comissionados de maior valor, permitindo uma redução significativa 
284 dos gastos com a gestão, com importante impacto financeiro na folha. Em 
285 seguida apresentou os empregados de carreira que assumiram as 
286 	responsabilidades da gestão dos setores: na área financeira contábil, Sr. 
287 Juarez Sacramento, funcionário de carreira da Fundação assim como toda a 
288 sua equipe. Sr. Juarez se apresentou informando que já trabalhava como 
289 	concursado na Fundação há 3 anos, que era contador de formação e disse que 
290 	a incumbência que havia sido dada a ele foi a de fazer a transição cuidando do 
291 	núcleo do orçamento, financeiro e contábil; na área administrativa foi deslocada 
292 	a Sra. Nívea Vilas Boas, administradora, que já estava na FESF há 3 anos, que 
293 	era da DGS onde realizava o controle e acompanhamento dos contratos e que 
294 	ficara agora responsável pela operacionalização do núcleo administrativo; no 
295 núcleo de gestão do trabalho estava Laís Costa que se apresentou como 
296 administradora e trabalhadora concursada da FESF há 4 anos e que sempre 
297 trabalhou na área de RH; Fernand 	reaza, também administradora ficara 
298 	como responsável pelo escritório d 	etos. O diretor geral seguiu explicando 
299 	que as responsabilidades estatitári.s das duas diretorias ficaram com a 
300 	Diretoria Geral e que para a 	o da transição por dentro da gestão 
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301 	interna ele se fez valer da estrutura atual da diretoria geral designando Dr,. 
302 	Marcel Sobrinho, controlador, para fazer a interface da Diretoria geral com os .- 

303 núcleos e apoiar os novos gestores que apareçam, e para a área da gestão 
304 	interna; nos assuntos atinentes à gestão de serviços ele designou Vielka Lins, 
305 	chefe de gabinete, para incrementar a interlocução com os núcleos e serviços. 
306 Que os setores estão em pleno processo de reestruturação e aos poucos as 
307 práticas vão se ajustando. Respondendo à pergunta de porque foram estas 
308 	pessoas que haviam sido escolhidas disse que teve que adotar critérios 
309 	próprios, objetivos e subjetivos, visto que ainda não há na carreira da FESF a 
310 	previsão de ocupação de cargos de direção pelos trabalhadores concursados, 
311 	como consequência do seu desenvolvimento e progressão funcional. Ressaltou 
312 que a sua maior esperança era de que estes cargos nunca mais fossem 
313 	preenchidos por mera indicação e que se tornassem cativos dos funcionários 
314 	da carreira da FESFSUS. A conselheira Isadora voltou a solicitar votação para 
315 a volta ou não da estrutura antiga da Fundação com a volta dos cargos e da 
316 	Diretoria de Gestão Interna e Diretoria de Serviços. Dra. Leila Coutinho pediu a 
317 palavra para esclarecer que estava fazendo o acompanhamento do processo 
318 de cessão do imóvel junto a secretaria de patrimônio da união, que esteve à 
319 	frente das negociações e que o processo já se encontrava no tramite final pela 
320 SPU, tendo seguido para o parecer jurídico da AGU. No entanto, em pleno 
321 	desfecho do processo de cessão do imóvel, a Superintendente da SPU achou 
322 	por bem rever o processo e destinar o imóvel para a utilização pela própria 
323 	SPU. Assim, estavam todos ocupados na identificação de um outro imóvel que 
324 	atendesse às necessidades da FESF. Quanto às observações de ordem geral 
325 	emanadas pelos conselheiros, a Dra. Leila entende que todas as atividades da 
326 FESF foram abarcadas nesta proposta de transição. Todas as 
327 responsabilidades rotineiras continuam sendo executadas sem qualquer 
328 	solução de continuidade tendo em vista que, mesmo com o esvaziamento das 
329 	diretorias setoriais, o diretor geral permanece no exercício de suas funções. 
330 	Existe, mesmo, uma diretoria executiva estruturada no âmbito da Diretoria 
331 Geral.. Todas as atividades seguem sendo executadas regularmente, com a 
332 	qualidade adicional de estarem sendo realizadas feita pelos trabalhadores que 
333 	compunham as equipes técnicas, inclusive os de carreira, e que na transição 
334 administrativa financeira, única e exclusivamente para autorização de 
335 	pagamento, que é hoje pode ser feito por assinatura eletrônica, continua 
336 	habilitada junto aos bancos com o nome de Sandra Pellegrino, que assina junto 
337 	COM o Diretor Geral. Que esperava que os conselheiros ali presentes tivessem 
338 	a certeza que as modificações feitas não iriam inviabilizar o funcionamento 
339 	pleno da Instituição nem para fora, nem para dentro. Que o que aconteceu foi 
340 	uma redução das linhas da hierarquia institucional. Os núcleos, em si, têm a 
341 	noção exata de que hierarquias existiam e continuam a existir e que, na 
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342 verdade, foi necessário fazer ajustes motivados pela redução de custos 
343 	operacionais da Fundação. O conselheiro Ricardo ressaltou a sua preocupação 
344 	de que qualquer alteração institucional, seja no regimento ou no estatuto, 	11/ 
345 poderia acarretar problemas de interpretação gerando instabilidade 
346 	institucional, devendo, portanto, ser adequadamente dimensionado e com os 
347 	riscos calculados. O presidente do onselho falou que o encaminhamento da 
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O presidente também explicou que a\ 

348 	conselheira Isadora não era factívz *ore e os cargos não se extinguiram e que 
349 	ali estava sendo colocada 	 a a ação relativa à ocupação destes 
350 	cargos. O conselheiro 
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351 	prerrogativa que cabe ao Conselho Curador, a partir dos currículos que analisa, 
352 é de escolher o Diretor Geral e quanto aos demais cargos, é prerrogativa do 
353 	diretor geral escolher sua equipe. Vielka lembrou que a apresentação que 
354 	estava sendo feita foi apresentada em primeira mão aos membros da comissão 
355 de conselheiros, indicada pelo pleno do Conselho Curador, que acompanhou 
356 	todo o processo. O que pode ter gerado algum problema de interpretação seria 
357 	no âmbito da comunicação interna dos conselheiros, visto que os resultados do 
358 trabalho daquela comissão deveriam ter sido compartilhados com os demais 
359 conselheiros. E que eventuais modificações de estatuto e de regimento que 
360 tenham que ser feitas, necessitam de quárum qualificado e tem que ser em 
361 	reunião Extraordinária segundo exigência do próprio estatuto. A conselheira 
362 	lsadora ao presidente que fosse relembrada quanto a quem foram os membros 
363 	da comissão, ao que o presidente respondeu: Fernando Silva, Ivonildo Dourado 
364 	e Thiago Xavier. A conselheira Isadora admitiu então que, se tivesse visto a 
365 	apresentação com antecedência, ficaria melhor para ser discutida e que não se 
366 	sentia à vontade para discutir o assunto. O presidente perguntou qual o 
367 	encaminhamento que a mesma sugeria e a conselheira solicitou que o assunto 
368 	precisava ser mais discutido e que insistia em que a estrutura não fosse 
369 	mudado. O presidente tomou a palavra e enfatizou que qualquer que fosse 
370 	encaminhamento, era necessário lembrar que aquele valor reduzido dos custos 
371 já estava sendo praticado e que qualquer ato que viesse a ser proposto pelo 
372 	Conselho fosse mantido dento daquele valor, por que senão seria contraditório 
373 	a todo o encaminhamento anterior do Conselho Curador de redução de custo 
374 da sede da Fundação com redução de cargos e que estes cargos fossem 
375 	ocupados por pessoas da carreira da Fundação e que se retornasse a um valor 
376 que vai de novo implicar em aumento ou manutenção dos custos em ter que 
377 nomear cargos e que não poderia concordar, de jeito nenhum, até porque 
378 	concordar com isso seria contraditório com a sua fala anterior que era 
379 	necessário reduzir os custos na Fundação. E que outra coisa que o Conselho 
380 tinha que disputar para fora é a questão que está no regimento interno da 
381 Fundação que é cada vez mais de forma ascendente os cargos serem 
382 	substituídos por pessoas da carreira e que não estava falando aquilo porque 
383 	era funcionário da carreira da FESF, apesar de nunca ter trabalhado na 
384 Fundação, e que mesmo assim para fora, para fazer a defesa uma medida 
385 	como essa de trocar um cargo preenchido por indicação da diretoria geral por 
386 	um funcionário que faz parte da carreira, que passou num concurso público da 
387 Fundação, reforça a imagem da Fundação para fora e principalmente para os 
388 	trabalhadores e, além disso, a redução do custo, que eram 48% de redução e 
389 	se o conselho adota uma medida que faz retornar o antigo custo, essa medida 
390 seria contraditória. Que concordava com a preocupação dos conselheiros 
391 quanto à impossibilidade de mudanças na estrutura do estatuto e regimento 
392 sem a prévia aprovação do COC, mas que, definitivamente, não entendia ser 
393 	este o caso atual. O conselheiro Ivonildo tomou a palavra e disse que em tese 
394 as funções continuam existindo vazias, não se mudou a estrutura, não se 
395 mudou o organograma. O presidente disse que entendia a preocupação da 
396 	conselheira Isadora e que iriam discutir mais. O conselheiro Cássio pediu a 
397 Vielka que trouxesse as atribuiçõ 	e cada item da nova estrutura 
398 	comparando com a antiga para q 	esse uma avaliação técnica e jurídica. 
399 	O conselheiro Ricardo disse q 	entação do organograma de transição 
400 	ficou muito pautado sob 	 financeira e faltou tratar, com maior\ 



401 profundidade, das competências de cada núcleo o organograma para que se 
402 tenha certeza de que não tem nenhum problema de solução de continuidade 
403 	na administração da Fundação. O diretor geral pediu a palavra e disse que 
404 	tinha ensejado todos os cuidados nesta reestruturação, ainda que dentro de um 
405 	organograma de transição. Que há plena consciência de onde estava partindo 
406 e aonde precisava chegar para atender as necessidades da Fundação e que 
407 	concordava de que os cinco meses seguinte deveriam ser usados exatamente 
408 	para se corrigir eventuais problemas não previstos assim como para colher os 
409 	primeiros resultados daquilo vinha sendo experimentado. Que já não era 
410 possível retroceder, não era possível renomear as pessoas que foram 
411 exoneradas, que este procedimento não iria acontecer e que a Fundação iria 
412 	seguir para frente e que na próxima reunião a diretoria iria trazer todo o 
413 	detalhamento solicitado e pediu a aprovação do Conselho para dar seguimento 
414 	no processo de transição que foi ali apresentado e que todos voltem a se 
415 	debruçar sobre o assunto durante o período da transição. O conselheiro 
416 	Ricardo perguntou quando terminava os 180 dias e o presidente informou que 
417 	seria no final de maio. O conselheiro Ivonildo perguntou se impactava nas 
418 decisões da diretoria e sem prejuízo financeiro o adiamento da aprovação do 
419 organograma de transição pelo conselho. O Sr. Marcel respondeu à pergunta 
420 	indagando se, daquela forma, o conselheiro Ivonildo estaria sugerindo que a 
421 	Fundação funcionasse, na transição sem a aprovação do Conselho. Informou 
422 	que a preocupação maior da diretoria havia sido a de levar imediatamente para 
423 	o Conselho a proposta da transição. O Conselheiro Ivonildo relembrou a 
424 importância de que os documentos que vierem a fazer parte das pautas do 
425 Conselho fossem enviados com antecedência para os conselheiros e 
426 suplentes. O conselheiro Ricardo perguntou se em relação ao banco se a 
427 	aprovação não fosse naquele dia se a Fundação ficaria impedida de realizar 
428 	suas obrigações e Dr. Carlos Trindade informou que a Sra. Sandra tinha 
429 apresentado um atestado de 15 dias e que não sabia se, neste período, ela 
430 	poderia continuar a realizar os pagamentos. E que com a saída de Estevão a 
431 Fundação tinha ficado apenas com duas pessoas autorizadas a realizar 
432 pagamentos. O conselheiro Cássio perguntou se outra pessoa poderia ser 
433 	nomeada pelo Conselho para fazer isso enquanto aguardava a próxima reunião 
434 para as devidas aprovações, para dar segurança a Fundação. O presidente 
435 	encaminhou a marcação de uma reunião extraordinária para ser apresentada 
436 	ao Conselho e definir esta situação e nessa própria reunião se decidirá a 
437 condução da autorização de quem vai fazer as assinaturas eletrônicas no 
438 	banco. Foi sugerido o nome da Sra. Vielka para que no período de licença da 
439 	Sra. Sandra, ou até a reunião extraordinária, ficasse como responsável para 
440 	assinar eletronicamente os processos de pagamento. O presidente solicitou ao 
441 	diretor geral que já era para ser pensado dentro dos fluxos e da estrutura 
442 	contábil e financeira, de como seria essa cadeia de representação institucional 
443 junto às instituições bancárias, previdenciárias e fiscais, hoje sob a 
444 	responsabilidade da antiga Diretoria de Gestão Interna. O presidente ressaltou 
445 que a reunião não poderia demorar muito a ser marcada e sugeriu que fosse 
446 	logo após o Carnaval. O presidente abriu para propostas de datas para a 
447 	próxima reunião e ficou acertado que seria no dia 15/02/2016, às 	as. 
448 	Em seguida reforçou os encaminhamentos: 1. Autorização do 	 a. 
449 	Vielka Lins para assinatura eletrônica até a próxima reunião 	 itao do 
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451 	também precedida da devida análise jurídica, reforçando dentro do regimento 
452 	interno do conselho curador da Fundação que essas mudanças são mudanças 
453 	que podem ser feitas e que não vai ferir em nada o regimento. O pedido dos 
454 conselheiros que fosse antecipado o encaminhamento dos documentos que 
455 	ennbasann as discussões do Conselho e aí o presidente solicitou ao diretor 
456 geral que pedisse ao seu pessoal para encaminhar com antecedência 
457 	necessária a proposta e que o conselheiro que estivesse interessado poderia, 
458 	inclusive, vir à Fundação para que a diretoria detalhasse eventuais adaptações 
459 	feitas na proposta para que quando fosse feita a apresentação na reunião já 
460 estivesse mais amadurecida. O Diretor pediu a palavra e disse que esse 
461 processo é um processo que não é fácil de ser executado porque afeta o 
462 	trabalho das pessoas e que a maioria destas pessoas que hoje estavam sendo 
463 	atingidas pela reforma administrativa em curso, foram por ele trazidas para 
464 trabalhar na FESF. E que tem com elas uma relação que vai para além do 
465 trabalho, como é o caso da Sra. Sandra que veio trabalhar com ele desde o 
466 	primeiro momento do seu primeiro mandato à frente da FESF e que, agora, sai 
467 	da Diretoria de Gestão Interna deixando um legado de profissionalismo e 
468 compromisso com as causas da Fundação, tendo apresentado um relatório 
469 	criterioso de todas as atividades por ela realizadas, que é uma pessoa amiga e 
470 	que este processo era muito complicado e difícil para ele, mas que, neste caso, 
471 	para além dos seus sentimentos pessoais e humanos precisam prevalecer os 
472 interesses da Fundação. Da mesma forma referia-se de forma agradecida ao 
473 	Dr. Estevão Toffoli, um jovem médico sanitarista, altamente competente e 
474 comprometido com o SUS, com quem já tivera experiência de convívio em 
475 	outras instituições. Ressaltou que, em ambos os casos, o conceito adotado não 
476 	foi o da insuficiência ou o da incompetência, e sim, muito ao contrário, garante 
477 	que ambos os diretores reúnem as credenciais para desempenharem qualquer 
478 atividade gestora em qualquer instituição em que venham a atuar. E que no 
479 caso da Sra. Sandra, ela se dispôs a ser deslocada para outra posição de 
480 	gestão, no caso a Secretaria Executiva, ligada diretamente à Diretoria Geral, 
481 	onde continuaria a realizar as atividades de representação bancária de 
482 autorização de despesas pelo tempo que fosse necessário. Em seguida 
483 	passou-se para a Pauta 2 - Calendário de Reuniões 1 Proposta. Sra. Vielka 
484 apresentou a proposta do calendário fixo para as reuniões do conselho e o 
485 	presidente sugeriu que além da CIB e do COSEMS que ela colocasse também 
486 as reuniões do Conselho Estadual de Saúde na tabela e apresentasse na 
487 próxima reunião. Em seguida passou para a Pauta 3 - Recomposição dos 
488 Conselhos Curador e Fiscal. O Diretor Geral informou que as dificuldades 
489 	eram muitas para se conseguir reunir o Conselho Interfederativo da Fundação. 
490 	Informou que ficou deliberado na última reunião daquele Conselho que o 
491 COSEMS indicaria quatro conselheiros e oito suplentes mas até hoje não 
492 	aconteceu. O presidente sugeriu que fosse feito uma notificação ao COSEMS 
493 cobrando as indicações. O Diretor informou que a mesma coisa estava 
494 acontecendo com o Conselho Fiscal que estava sem representação e que o 
495 	COSEMS também tem que indicar três titulares e três suplentes. O presidente 
496 	pediu a Carlos Trindade que fizesse um oficio para a presidente do COSEMS. 
497 	O presidente sugeriu a i. erço de mais um ponto de pauta na próxima reunião 
498 	que era a progressã 	balhadores da FESF. E nada mais tendo para ser 
499 	discutido o presi. 	rrou a reunião. Assim, eu, Vielka Vieira Lins, lavrei a 
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PROC. N° 132794/2016 
ANÁLISE DE ATA 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA— FESF 

PARECER 

A Fundação Estatal Saúde da Família — FESF, por intermédio do seu 
Diretor Geral, Carlos Alberto Trindade, apresentou, para apreciação e aprovação, a Ata da 
60a Reunião Ordinária do Conselho Curador, ocorrida no dia 25/01/2016 (fls. 08/18), 
acompanhada da lista de presença (fl. 19). 

De acordo com a Ata, estiveram presentes os Conselheiros Titulares: 
Fabiano Ribeiro dos Santos, Cássio André Garcia, Fernando Antônio Maia da Silva, 
Isadora Oliveira Maia e Layra Luzia Cunha Mota; e os suplentes Ivonildo Bastos Dourado 
e Thiago dos Santos Xavier. Também presentes o Diretor Geral, Leila Fraga Coutinho 
(PROJUR), Marcel Sobrinho (Controladoria), Alisson Souza (Chefia de Gabinete) e Vielka 
Lins (SECEX). Presente, ainda, como convidada, Lídia Alves de Amorim (suplente). 

Havendo número legal e após as providências de praxe, foi apresentada a 
seguinte pauta: 1 — reestruturação administrativa; proposta: organograma, impacto 
financeiro, equipe de transição; nova sede; estruturação; 2 — calendário de reuniões; 
proposta; 3 — recomposição dos Conselhos Curador e Fiscal. 

1 — Informes 

Destacou-se a reunião da FESF com o Governador do Estado, em que foi feita uma 
apresentação sobre a Fundação e sobre o projeto da Residência Médica, como alternativa 
para a substituição ao programa Mais Médicos, e a informação de que o Governador 
garantiu a Fundação como parte dos projetos governamentais e que não tinha interesse na 
extinção da Entidade, passando, inclusive, a identificar um novo papel, que seria a 
contribuição que a FESF poderia trazer para os novos consórcios intermunicipais, 
autorizando a Fundação a construir um novo plano de trabalho em conjunto com a SESAB 
e recomendando que a direção da FESF permanecesse com a mesma composição. Ainda na 
reunião, foi abordada a situação financeira da Entidade, definindo-se uma conversa com o 
secretário Fabio Vilas Boas. 

2 — Reestruturação administrativa; proposta: organograma, impacto financeiro, 
equipe de transição; nova sede; estruturação. 

A S? Vielka Lins fez uma retrospectiva da trajetória do contrato de programa com a 
SESAB, destacando a sua redução em mais de 50% nos serviços e a redução do fundo 
administrativo para 7,5%. Salientou, ainda, que a consequência imediata dessas reduções 
seria a readequação da estrutura administrativa para atuação plena dentro do novo contexto 
orçamentário, mas avaliou que as medidas adotadas até então não foram suficientes para 
que fossem atingidas as metas exigidas pelo limite orçamentário. Dentro desse contexto, a 
Diretoria Geral tomou para si a responsabilidade de promover a reorganização e a 
reestruturação, contando com a ajuda do IBAM — Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal, levando em consideração, inclusive, o custo da sede. Assim, apresentou o 
organograma de transição proposto, no qual foi mantida apenas a Diretoria Geral, 
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assessorada pela Controladoria, Procuradoria Jurídica e Secretaria Executiva, descrevendor 
a seguir, a nova estrutura em suas diversas áreas de atividade, assumida por trabalhadores 
de carreira da Fundação, explicando que uma parte dessa estrutura é variável, existindo ou 
não, de acordo com os contratos, justificando a decisão de que a Fundação seja gerida por 
meio de projetos. Em seguida, foram esclarecidos os questionamentos dos Conselheiros, 
destacando-se que se trata de proposta provisória. Enfatizou-se a redução de cargos 
comissionados, de 27 para 13, equivalente a quase a metade dos custos atuais com salários, 
encargos e proventos, não tendo sido feitas novas contratações. Em seguida, houve a 
apresentação dos empregados de carreira, que assumiram as responsabilidades de gestão 
dos diversos setores. Em relação à nova sede, a Dra. Leila Coutinho esclareceu que a 
Superintendente da Secretaria do Patrimônio da União, revendo o processo para a cessão 
de um imóvel para uso da FESF, o destinou à própria SPU. No entendimento da 
Procuradora Jurídica, "todas as atividades da FESF foram abarcadas nessa proposta de 
transição", concluindo que as modificações ora apresentadas "não iriam inviabilizar o 
funcionamento pleno da Instituição". Ficou acertado que a próxima reunião ocorreria no 
dia 15/02/2016, às 14h0Omin. A Sra. Vielka Lins foi autorizada a assinar eletronicamente 
os processos de pagamento até a próxima reunião e a preparar nova apresentação com os 
detalhamentos e propostas, precedida da devida análise jurídica. 

3— Calendário de reuniões 

O Presidente sugeriu que a Sra. Vielka Lins apresentasse na próxima reunião a 
proposta de calendário fixo para as reuniões do Conselho, incluindo a C1B e o COSEMS, 
além das reuniões do Conselho Estadual de Saúde. 

3— Recomposição dos Conselhos Curador e Fiscal 

O Presidente sugeriu que a COSEMS fosse notificada, cobrando-se a indicação dos 
quatro conselheiros e oito suplentes, conforme deliberação daquele Conselho, e pediu ao 
Diretor Geral que fizesse um oficio ao presidente do COSEMS, cobrando a indicação dos 
três titulares e dos três suplentes para compor o Conselho Fiscal. Sugeriu, ainda, a inserção 
de mais um ponto de pauta na próxima reunião: a progressão dos trabalhadores da FESF. 

Há nos autos, também, as Atas das 61', 62' e 6V Reuniões Ordinárias do 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF), marcadas, 
respectivamente, para os dias 28/03/2016, 29/04/2016 e 09/05/2016 (fls. 21, 24 e 27), as 
quais não se realizaram, por falta de quórum, mas deverão ser averbadas, havendo 
interesse da Fundação. 

Em face do exposto, observando-se o cumprimento das disposições 
legais e estatutárias pertinentes à matéria, aprova-se a Ata de fls. 08/18, a fim de que seja 
averbada no Cartório competente para o Oficio do Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
desta Comarca. 

Salvador, 17 de julho de 2017. 
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