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2 	 Ata da 65a Reunião Ordinária 1 2016 

	

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

	

4 	Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões 

	

5 	da Fundação, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3840, Edf. Capemi, 7° andar, 

	

6 	lguatemi 1 Salvador — BA, antes de declarar aberta a reunião o presidente do conselho 

	

7 	curador da FESF-SUS, Sr. Fabiano Ribeiro dos Santos deu posse aos novos 

	

8 	conselheiros representantes dos municípios, conforme termo de posse anexo, e com 

	

9 	as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal 

	

10 	Saúde da Família (FESF): Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular), José Antônio 

	

11 	Chagouri Ocke (Titular), Domilene Borges Costa (Titular), Luciano Ferreira da Mota 

	

12 	(Titular), Jamara Carneiro de Carvalho (Titular), Nadson Oliveira Falcão (Titular), 

	

13 	Cássio André Garcia (Titular), Cláudio Ramos Peixoto (Titular), Layra Luzia Cunha 

	

14 	Mota (Titular), Fernando Antônio Maia da Silva (Titular), dos membros da FESFSUS: 

	

15 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), José Santos Souza Santana (SECEX), Leila 

	

16 	Fraga Coutinho (PROJUR), Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria), 

	

17 	Alisson Sousa (Chefia de Gabinete), Vielka Lins (DGS) às nove horas, passada a lista 

	

18 	de presença anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia 

	

19 	composta por: Pauta 1 - Posse dos Conselheiros representantes dos Municípios e 

	

20 	Governo do Estado; Pauta 2 - Situação atual da FESF-SUS; Pauta 3 - O que ocorrer. 

	

21 	O Presidente deu inicio à reunião com a Pauta 1 - Posse dos Conselheiros 

	

22 	representantes dos Municípios e Governo do Estado, para que a reunião pudesse 

	

23 	prosseguir com o devido quorum. Vielka informou que a representante do governo 

	

24 	senhora Roberta não tomaria posse naquele dia devido ao seu não comparecimento à 

	

25 	reunião e que apenas os representantes dos municípios seriam empossados. O 

	

26 	presidente pediu a todos os presentes que se apresentassem no que foi atendido por 

	

27 	todos. Em seguida o presidente deu posse aos representantes dos municípios: José 

	

28 	Antônio Chagouri Ocke 1 TITULAR 1 SMS Ilheus, Marcélio Magno Magalhães da Silva 1 

	

29 	1° Suplente 1 SMS Bom Jesus da Lapa, Maria Renilda Santos Teles 1 2° Suplente 1 

	

30 	SMS Una; Domilene Borges Costa 1 TITULAR 1 SMS Floresta Azul, George 

	

31 	Washington Santos Vieira 1 1° Suplente 1 SMS Teodoro Sampaio, Neuberth Almeida 

	

32 	Lima 1 2° Suplente 1 SMS Ruy Barbosa; Luciano Ferreira da Mota 1 TITULAR 1 SMS 

	

33 	Prado, Vanusa Mafra Aquino 1 1° Suplente 1 SMS Santa Cruz da Vitória, Cynthia Lopes 

	

34 	Abreu 1 2° Suplente 1 SMS Caetité; Jamara Carneiro de Carvalho 1 TITULAR 1 SMS 

	

35 	Senhor do Bonfim, Ana Glória Barbosa Ribeiro 1 1° Suplente 1 SMS Barra da Estiva, 

	

36 	Thaysa Valéria de Oliveira 1 2° Suplente 1 SMS Ibicaraí. Em seguida o presidente 

	

37 	passou a palavra para os conselheiros empossados para que pudessem se 

	

38 	pronunciar. O conselheiro Antonio Ocke (SMS Ilhéus) disse que aceitou o convite para 

	

39 	ser conselheiro e que irá participar e que gostaria de ter ciência das coisas que estão 

	

40 	ocorrendo e que estava lendo muito sobre a FESF, que na opinião dele os 

	

41 	conselheiros representantes dos municípios instituidores tinham que ocupar os seus 

	

42 	espaços dentro da FESF. Que estava a disposição para ajudar a amenizar a situação. 

	

43 	Que não adianta ser município instituidor e não conhecer a FESF. Que isso é muito 

	

44 	importante, conhecer a FESF e estar por dentro do que a FESF está fazendo. Que é 

	

45 	necessário fazer observações e análises a respeito das condições da Fundação. 

	

46 	Quantas pessoas trabalham nela? Se gasta muito de aluguel? Que cobrar a 

	

47 	inadimplência dos municípios não vai ser fácil. Que o que os municípios podem fazer é 

	

48 	colaborar para que as dificuldades se resolvam que não eram fácil as mudanças, mas 

	

49 	é possível. Que estava assumindo o papel de Conselheiro representante do município 

	

50 	de Ilhéus para trabalh 	ara ajudar, para trazer as pessoas do Conselho Curador 

	

51 	para trabalhar. A c 	Domilene fez suas as palavras do conselheiro Antonio. O 	"ifÀ 

	

52 	presidente do 	Curador deu as boas-vindas aos novos conselheiros e afirmou 

	

53 	que real 	 resentantes dos municípios estiveram muito ausentes da 

	

54 	Fund 	 o pode acontecer porque existem as obrigações. Que é muito\CA{  
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55 	importante a participação dos Municípios principalmente com relação às coisas que CG-- 

	

56 	são ditas lá fora. Que os municípios não têm o conhecimento concreto e tendo estará 

	

57 	evitando assim mal-entendidos ou interpretações erradas. Que até dentro da própria 

	

58 	reunião do CONSEMS às vezes são ditas coisas que não estão acontecendo na 

	

59 	FESF. Que tem sido muito pesado para as pessoas que vêm participando das 

	

60 	reuniões do Conselho Curador os problemas que as pessoas nem imaginam que 

	

61 	estejam acontecendo. Que era muito importante ver que estava tendo pessoas que 

	

62 	estavam querendo se engajar, participar e ajudar. Que dizia com sinceridade que não 

	

63 	tem sido fácil e que é muito gratificante ver que estão chegando novos companheiros 

	

64 	dos municípios para ajudar. A conselheira suplente Lídia Amorim deu as boas-vindas 

	

65 	aos novos conselheiros ressaltando a importância da recolocação dos novos 

	

66 	conselheiros e da responsabilidade que todos devem ter dentro daquele espaço do 

	

67 	Conselho Curador. Que a colocação do novo Conselheiro não fique só na teoria e sim 

	

68 	na prática, porque como Fabiano tinha falado tiveram um momento muito difícil, um 

	

69 	momento de luta para renovação do contrato de programa com a SESAB e que graças 

	

70 	a Deus e a força dos Trabalhadores foi possível e que infelizmente não tiveram apoio 

	

71 	dos municípios que são responsáveis também pela Fundação. Que esperava que com 

	

72 	a recolocação dos municípios ela fosse minimizada. O diretor-geral da Fundação 

	

73 	tomou a palavra deu as boas-vindas aos novos conselheiros representantes dos 

	

74 	municípios. Apoiou as palavras da representante dos trabalhadores dizendo que foi 

	

75 	muito difícil prosseguir e sanar as dificuldades com o Conselho desfalcado. Que o 

	

76 	último ano foi o mais difícil porque os municípios instituidores sequer sabiam o que era 

	

77 	a FESF. Que as dificuldades foram em relação aos municípios e também à 

	

78 	insegurança de não saber o que o Estado realmente iria querer da FESF. Que neste 

	

79 	último período, quando a FESF teve a oportunidade de chegar até o Governo do 

	

80 	Estado e ouvir do Governador que a FESF é sim um projeto importante e que quando 

	

81 	ela foi criada com a participação do Estado e dos municípios foi exatamente com a 

	

82 	proposição de ser uma instituição importante para o SUS da Bahia. Que a retomada 

	

83 	deste processo foi difícil e dolorosa e que contou com a importantíssima participação 

	

84 	dos próprios trabalhadores que foram à luta, foram às ruas, findando com a renovação 

	

85 	do contrato com a SESAB por mais três anos garantindo a sobrevida da Fundação. E 

	

86 	agora tinha a Fundação um novo momento, um momento onde achava que era muito 

	

87 	auspiciosa a recomposição do próprio Conselho Curador seja com a representação do 

	

88 	Estado que estava sendo renovada com representantes da Casa Civil, e os 

	

89 	representantes da SESAB que eram fundamentais nesse processo e que marcava um 

	

90 	novo momento da Fundação. Que achava as palavras do secretário de Ilhéus 

	

91 	importante e que sem conselheiros no Conselho Curador ficava difícil tomar pé do que 

	

92 	era a Fundação, uma instituição diferente na sua composição exatamente pela 
93 característica intergovernamental e que o Conselho Curador trabalha com 

	

94 	representação do Governo do Estado, representações dos municípios, representação 

	

95 	dos trabalhadores, representação das universidades. Informou naquele momento que 

	

96 	participou de reunião com o reitor da UFRB, para recomposição do representante das 

	

97 	universidades públicas. Que neste novo momento queria inaugurar dando as boas 

	

98 	vindas a todos os conselheiros dizendo que se alguém imaginava que as informações 

	

99 	ali eram difíceis, escondidas ou que estavam em algum lugar que não fosse acessível 

	

100 	a qualquer secretário ou a qualquer pessoa que tivesse interesse em contribuir com a 

	

101 	Fundação que essa imagem fosse rapidamente desfeita por que não era de fato a 

	

102 	prática da Fundação. Que o Conselho Curador era o espaço onde as contas eram 

	

103 	prestadas e que era o próprio Conselho quem elegia a diretoria executiva e essa 

	

104 	diretoria executiva era quem tinha a responsabilidade de tocar o dia a dia da 

	

105 	Fundação. A representante do Município de Santa Maria da Vitória tomou a palavra e 

	

106 	disse que não era a secretária de saúde na época da instituição da Fundação, disse 

	

107 	que não sabia de na 	ue achava que os outros colegas também não sabiam e que 

	

108 	de repente rece. 	- bomba e que quase caiu de costas quando soube da dívida 

	

109 	que real 	tsabia, e que não estava omissa. Que achava bom que 

	

110 	escla - • - 	 o que estava acontecendo e que inclusive tinha trazido seu 
111 re ara que fossem dados os devidos esclarecimor- os. Que a\&)  
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112 	secretaria anterior tinha dito que não tinha vínculo com a FESF. Disse que tinha 
113 	entrado em contato com os municípios e que quase todos não tinham conhecimento 
114 	da FESF. Finalizada as apresentações e falas iniciais o Presidente entrou no segundo 
115 	ponto de pauta dizendo que seria bastante esclarecedor para os questionamentos 
116 	levantados pelos novos conselheiros. Convidou Dr. José Santana - Secretário 
117 	Executivo da Fundação para que fizesse a apresentação. Pauta 2: Situação atual da 
118 	FESF. Dr. José Santana deu as boas-vindas aos novos conselheiros e começou a 
119 	apresentação. Explicou que a apresentação era para que os novos conselheiros 
120 tomassem pé da real situação da Fundação e que apresentaria um panorama e se 
121 	colocava à disposição para esclarecimentos à medida que fosse apresentando. Iniciou 
122 	falando sobre a estrutura de gestão da Fundação que a FESF era uma Fundação 
123 	pública de direito privado - Fundação Estatal que foi instituída por 69 municípios do 
124 	Estado da Bahia, que aprovaram leis nas suas câmaras municipais instituindo a 
125 	Fundação com a participação do Governo do Estado que fez toda a articulação, na 
126 	época, através da Diretoria de Atenção Básica da SESAB. Que a Fundação é 
127 	composta pelo Conselho Curador - órgão deliberativo responsável pelas decisões 
128 	tomadas na Fundação; pelo órgão consultivo que é o Conselho Interfederativo, 
129 	constituído pelos municípios instituidores e mais os que tiverem eventualmente 
130 	contrato com a Fundação; pelo Conselho Fiscal que precisa ser instituído - composto 
131 	por três secretários de saúde, cujas indicações estão sendo aguardadas e que serão 
132 	feitas pelo próprio Conselho Interfederativo. Que a Fundação está num momento de 
133 	transição a partir da reforma administrativa que visa a redução dos custos de 
134 	manutenção da sede administrativa e também adequação melhor da sua estrutura que 
135 	é composta pelo organograma fixo: Diretoria Geral, Controladoria, Procuradoria 
136 	Jurídica e Escritório de Projetos - responsável tanto pela captação, formulação e 
137 	matriciamento dos projetos da Instituição; as áreas meio da Fundação: administrativo, 
138 	financeiro, contábil e gestão do trabalho; e pelo organograma variável: projetos que 
139 	são mobilizados ou desmobilizados a partir dos contratos vigentes. O presidente 
140 	Fabiano solicitou a José Santana que explicasse a mudança no organograma com a 
141 	reforma administrativa porque isso era muito importante para conhecimento dos novos 
142 	conselheiros. Doutor José Santana explicou que tinha um organograma ria FESF que 
143 	era composto por três diretorias: Diretoria Geral, Diretoria de Gestão de Serviços e 
144 	Diretoria de Gestão Interna e que a partir do final de 2015 foi necessário se fazer uma 
145 	reforma administrativa por conta da diminuição do tamanho do contrato de gestão com 
146 	a SESAB que produziu impacto financeiro importante para dentro da Fundação 
147 	ocasionando a necessidade de reestruturação interna e que por conta disso foi 
148 	proposto um organograma de transição que foi discutido no Conselho, mas, que não 
149 	chegou a ser aprovado para ser definitivo. Informou que a alteração do organograma 
150 	implicava numa modificação do Estatuto e que para que isso aconteça precisava do 
151 	Conselho com todos os seus componentes para aprovação, mas que esta era a 
152 	estrutura em funcionamento na Fundação. Uma estrutura mais flexível, mínima, fixa 
153 	dentro da Fundação e variável relacionada diretamente com os projetos. E que o 
154 	organograma anterior não deixou de existir, mas foi esvaziado por medida financeira 
155 	de ajuste. O Presidente Fabiano explicou que essa era uma das partes mais 
156 	importantes dentro da Fundação e que os conselheiros deveriam se debruçar para que 
157 	fossem solucionadas de maneira definitiva porque a Fundação estava vivendo com um 
158 	organograma temporário e que ainda não estava deliberado pelo Conselho do Curador 
159 	explicando que o organograma maior estava esvaziado dos cargos para contenção de 
160 	despesa e que teve a função imediata de substituir cargos em comissão por 
161 	funcionários efetivos da Fundação (concursados) e que estava reforçando isto por 
162 	que, a seu ver, era a tarefa mais importante que o Conselho tinha a partir da sua 
163 	recomposição porque também 	respeito ao próprio funcionamento da Instituição e 
164 	de tarefas que o Consel 	a assumido para acompanhar. Dr. José Santana 
165 	prosseguiu a apresen 	icou a estrutura do Conselho Curador, em seguida 
166 	mostrou com. s: 	restação de contas da Fundação: prestação de contas 

.4"/ 167 	mens- 	„a:A-de— 	bunal de Contas dos Municípios, anual para o Conselho 
168 	C 	•-• 	• 	los e instituidores, anuais para o Ministério Público que é o 
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órgão curador da Fundação e para o Conselho Estadual de Saúde. A Fundação 
também presta informações à CIB quando é solicitada e quando entra na pauta das 
suas reuniões. Que já foram feitas várias auditorias dentro da Fundação: TCU, TCE, 
Setor de Convênios do Ministério da Saúde e a Auditoria da SESAB. O secretário de 
Ilhéus perguntou se estas prestações de contas antes de serem levadas para o TCM, 
Conselho Curador, Municípios e Ministério Público tem alguma aprovação dos 
conselheiros e se tinha uma comissão formada. O controlador da FESF, Sr. Marcel 
Sobrinho respondeu que o estatuto da Fundação tem previsão de prazo para cada 
uma destas prestações de contas e que a Fundação faz estas prestações de maneira 
regular. Que a prestação de contas para o Conselho Curador se dá a qualquer 
momento em que for solicitada e anualmente quando é submetida à aprovação. O 
secretário de Ilhéus perguntou se a Fundação manda a prestação de contas física e 
Dr. José Santana explicou que todas as atas do Conselho Curador são enviadas para 
o Ministério Público e em seguida para registro em cartório, e depois encaminhadas ao 
TCM. O presidente do conselho explicou que toda a documentação que foi mandada 
via e-mail para os novos conselheiros, incluem as aprovações acompanhadas pelo 
Ministério Público. Explicou que tudo o que é deliberado no Conselho Curador é 
transcrito no ministério público e aprovado lá e depois encaminhado para registro em 
cartório. O secretário de Ilhéus disse que pensava que tinha uma comissão e que o 
conselho precisava compor o Conselho Fiscal que também é para fazer esse tipo de 
controle. O presidente afirmou que foi uma grande vitória ter conseguido na última 
reunião do Conselho Interfederativo fazer com que o COSEMS fosse o órgão que 
poderia reunir o Conselho Interfederativo e fazer as devidas indicações para o 
Conselho Curador e para o Conselho Fiscal. Dr. José Santana explicou que por dentro 
do Contrato de Programa com a SESAB existem relatórios mensais do 
desenvolvimento dos serviços e com acompanhamento de uma Câmara Técnica 
composta por membros do contratante, ou seja, de cada diretoria que tem serviço com 
a FESF. Eles avaliam os relatórios de execução de serviços, fazem parecer sobre 
esses relatórios, o parecer é submetido à comissão de controle e avaliação do 
contrato (CAA) que é composta pelos diretores da SESAB e FESF e essa comissão 
aprova ou não aprova e quando não é aprovado retorna para ajustes e a comissão 
pode solicitar ajustes no contrato ou ajustes no repasse de acordo com o nível de 
execução do contrato. Que os serviços já tem um sistema de controle bem definido e 
que vêm sendo muito bem executado. Que, além disso, existem os fundos da 
Fundação: fundo operacional para execução de serviços; o fundo administrativo; o 
fundo patrimonial que não pode ser gasto tem que ficar só mobilizado para aquisição 
de uma Sede; fundo de contingência para eventuais demandas trabalhistas; o fundo 
de desenvolvimento institucional e o fundo de equidade - para subsidiar contratos com 
municípios que eventualmente estejam em situação de risco — princípio que norteou os 
recursos da CER. Explicou que devido à inadimplência esses fundos ficam só na 
modalidade contábil que o único fundo ainda existente é o fundo patrimonial. Explicou 
a natureza do contrato de programa com a SESAB. Explicou que o contrato de 
programa foi reduzido à metade e que a taxa administrativa foi reduzida pela metade 
também. Que em consequência disso foi feito uma reforma administrativa com a 
redução das despesas da sede que foi objeto de discussão do Conselho em várias 
reuniões. A conselheira Lidia perguntou se com esta redução o orçamento da FESF já 
estava ajustado e Dr. José Santana disse que mostraria em seguida. O conselheiro do 
Prado perguntou se nesta apresentação dos gastos com folha se já estava incluído 
13°  e Doutor José Santana respondeu que não e fez a sugestão de que fosse feita a 
demonstração mês a mês. A senhora Vielka disse que houve, por conta dessa reforma 
administrativa, uma redução considerável nos Cargos da Fundação principalmente nos 
da sede e que a maioria 
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cargos foram ocupados por trabalhadores de carreira da 
do a folha de pessoal. O secretário de Ilhéus perguntou se 

ava na Fundação e Doutor José Santana explicou que 
sim com exceç:: 	'os de confiança que eram indicados pelo Diretor Geral. A 
secretári 	- •)a Vitória perguntou sobre o modelo jurídico da Fundação e 
Dou 	 res ndeu que era uma Fundação pública de direito privad 
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226 	Que a Fundação tinha 466 empregados, 111 trabalhadores com contratos suspensos 
227 	e 32 de licença. O controlador Marcel Sobrinho informou que a Fundação não tem 
228 	mais contrato com os municípios apenas um residual que os valores recebidos pela 
229 Fundação vêm da SESAB e de alguns convênios com o Governo Federal, O 
230 	conselheiro Luciano fez a observação de que a FESF não cresceu e sim encolheu. Dr. 
231 	Carlos Trindade informou que o próprio contrato do Estado foi reduzido em 50% na 
232 	mudança de gestão. Que por conta da inadimplência do Governo do Estado alguns 
233 	serviços não foram mantidos e que só agora é que seria dada continuidade a estes 
234 	serviços. Em seguida José Santana demonstrou a situação financeira da Fundação. 
235 	Ressaltou que os valores relacionados à SESAB estão aprovados pela CAA e que 
236 	nestes valores não estão incluídos os valores que estão sendo auditados referente a 
237 	2014. A conselheira Lidia perguntou se esses valores são repassados pela SESAB na 
238 	íntegra e José Santana respondeu que os serviços são pagos por faturas e por 
239 	serviços. O conselheiro Nadson informou que a SESAB tem pleno conhecimento e 
240 	consciência de que o não repasse compromete o desempenho dos serviços. Marcel 
241 	Sobrinho explicou que esse problema já foi levado ao Governador e que ficou decidido 
242 	pelo próprio Governador que a auditoria da SESAB seria deslocada e que seria criada 
243 	uma comissão composta pela SESAB, Casa Civil, Procuradoria do Estado e a 
244 	Secretaria da Fazenda para se debruçar um pouco mais detalhadamente neste 
245 	processo de auditoria e que a Fundação já teve acesso ao relatório final da auditoria e 
246 	que estavam trabalhando na resposta que vai ser entregue não só à SESAB mais para 
247 	essa comissão que foi instituída. O presidente do conselho disse que é importante que 
248 	o Conselho também tome conhecimento deste resultado. Questionado se foi dito o 
249 	motivo do atraso do repasse dos recursos pela SESAB Marcel respondeu que foi a 
250 	inadimplência, com serviço prestado, fatura emitida e ausência de pagamento e que 
251 	isso era tanto por parte da SESAB como por parte dos municípios e com relação aos 
252 	municípios ainda tem um débito adicional que é o recurso da CER, recurso repassado 
253 	para os municípios e esses municípios pactuaram com a CIB de que fariam o repasse 
254 	à FESF e não fizeram. O presidente do COC explicou que foi uma questão de 
255 	confiança, os municípios instituidores da FESF assumiram essa responsabilidade e 
256 	pactuaram o repasse dos valores da CER. A conselheira Domilene perguntou se o 
257 	recurso da CER era para implantação de serviços no município e Dr. José Santana 
258 	explicou que não, que era para fazer parte do Fundo de Equidade da Fundação. O 
259 	Conselheiro do município de Prado disse que é preciso ter muita transparência e 
260 	informações para passar para os municípios porque já estava há um ano e meio no 
261 	município e não tinha conhecimento nem da CER nem do que era a Fundação Estatal. 
262 	Que tem que chamar estes municípios na Fundação e explicar para eles o problema. 
263 	Dr. José Santana continuou a fazer a apresentação mostrando a liquidez da Fundação 
264 	Estatal e afirmou que a Fundação tem mais a receber do que a pagar, mas ao mesmo 
265 	tempo como ela não está recebendo estes recursos o valor que ela tem não é 
266 	suficiente para sanar as dívidas. Explicou que a Fundação atualmente tem quatro 
267 	convênios vigente com o Ministério da Saúde: um que já foi recebido todo o recurso de 
268 	quase 6 milhões; o segundo que é do mestrado profissional já foi recebido o recurso 
269 	de 580 mil; o de provimento de carreira que já foi recebido dois milhões no valor total 
270 	de cinco milhões; e o quarto que ainda nem começou que está publicado mais que o 
271 	ministério não enviou o recurso. Informou ainda sobre a renovação do contrato com a 
272 	SESAB - quinto termo aditivo, o qual foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 3 
273 	de setembro de 2016, tendo sido aprovado com ressalva pela PGE tendo em vista a 
274 	necessidade de regularização da situação fiscal da Fundação. O contrato tem uma 
275 	duração de 36 meses e todos os serviços foram renovados com valor anual de 50 
276 	milhões e que agora estava no processo de avaliação geral dos serviços fazendo 
277 	pactuação de metas pactua 	se fluxos internos com cada diretor que tem serviço 
278 	com a Fundação. Em s 	osé Santana explicou cada serviço que a Fundação 
279 	tem com a SESAB 	 ira Domilene perguntou para qual municípios os 
280 	apoiadores ia OÀ-  ;#1 	• - e do Conselho informou que eles ficam na DAB/SESAB e 
281 	visitam 	 j ,;•,*., • do Estado da Bahia. O secretário de Ilhéus perguntou se 
282 -  
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283 	Diretor da Fundação esclareceu que não, mas esse era um serviço operacional da 
284 	SESAB. O presidente Fabiano explicou que o interesse dos Municípios era ter o 
285 	programa de residência que já era previsto quando a lei dos mais médicos foi criada. 
286 	Dr José Santana sugeriu que em uma próxima oportunidade fizesse uma explanação 
287 	apenas da residência por ser um programa interessante para os municípios e com 
288 	custo reduzido. No fim da apresentação José Santana passou o 'teaser' do 
289 	documentário Bem- ti-vi, da FESF e informou que o filme na íntegra já estava no you 
290 	tube. O Secretário de Prado afirmou ser necessário a Fundação ofertar os seus 
291 	produtos aos municípios para que estes possam conhecer a Fundação. O presidente 
292 	do Conselho disse que realmente a FESF tem que ter um portfólio de serviços, à 
293 	semelhança das empresas particulares, para oferecer aos municípios. José Santana 
294 	explicou ao Conselheiro Luciano que a Fundação já tem esse portfólio de Serviços e 
295 	que a questão é que o município não consegue contratar a Fundação por causa da 
296 	situação fiscal em que a Fundação se encontra e que precisa ser regularizada. Citou o 
297 	exemplo de Camaçari que está com a residência hoje mas é por meio de parceria com 
298 a FIOCRUZ/FIOTEC porque não pode contratar a FESF. Que no momento que 
299 	consegui regularizar suas certidões a FESF poderá oferecer os serviços aos 
300 	municípios. Que em relação ao serviço Saúde da Família a FESF parou de ofertar 
301 	para os municípios por dois motivos: primeiro a inadimplência estava muito alta com 
302 	mais de 80% dos municípios contratados inadimplentes e em consequência disto a 
303 	FESF foi diminuindo os contratos e segundo a indefinição do TCM no parecer sobre a 
304 	incidência sobre folha de pessoal e com a crise dos municípios em relação a 
305 	improbidade administrativa a contratação dos profissionais pela CLT não atraiu o 
306 	interesse dos municípios em contratar a Fundação e foi assim que a FESF começou a 
307 	trabalhar a forma da residência e ofertar para os municípios com custo bem mais 
308 	barato, entretanto tem um limite para eles que é a quantidade de bolsas que o 
309 	ministério libera para Fundação. O controlador Marcel Sobrinho pediu um aparte para 
310 	responder a pergunta do Conselheiro José Antônio em relação ao custo da sede e o 
311 	custo do aluguel. Explicou que o aluguel é pago por um convênio que foi feito com o 
312 	Ministério da Saúde que foi aprovado por um plano de trabalho e que esse recurso 
313 	não sai do fundo administrativo da Fundação e sim de um recurso específico de 
314 	convênio. Que a Fundação conseguiu um espaço cedido pelo Governo Federal sem 
315 	custos sendo um imóvel da União que está localizado no Bairro do Comércio. Esta 
316 	sessão terá validade de 10 anos. O conselheiro representante do Prado disse que se 
317 	surpreendeu com a tabela de preços dos salários dos funcionários que é bem mais 
318 	baixa do que outras Fundações de que tem conhecimento. Que são salários 
319 	compatíveis com a administração direta guardada as devidas proporções e às vezes 
320 	até menor, que ficou assustado com os valores a menor de remuneração dos 
321 	profissionais. O Diretor Geral da Fundação disse que a referência da Fundação 
322 	sempre foi a SESAB. José Santana disse que era importante passar para os 
323 	conselheiros a tabela remuneratória da fundação para que os mesmos tomem 
324 	conhecimento. Encerrou a apresentação e o presidente abriu para discussão. Passou 
325 	a palavra para a conselheira Lídia que iniciou sua fala dizendo que quando ouve falar 
326 	sobre a remuneração dos trabalhadores da fundação fica muito apreensiva porque não 
327 	sabia qual era o parâmetro que estava sendo levada em consideração a qualificação 
328 	técnica dos profissionais que ali estão que fica muito apreensiva com isso, mas que a 
329 	pergunta dela era direcionada para o representante da SESAB Nadson. Como os 
330 	funcionários da Fundação são regidos pela CLT e o pagamento tem que ser feito até o 
331 	quinto dia útil do mês e isto não vem ocorrendo por conta da falta de repasse de 
332 	pagamento pela SESAB que gostaria de saber se tem alguma previsão para que esta 
333 	situação seja resolvida. O representante da SESAB respondeu que esse era um dos 
334 	desafios a serem resolvidos e informou que tinha algumas coisas que deveriam ser 
335 	ajustadas inclusive de • a reforma administrativa e que tinha que se enfatizar mais 
336 	a remuneração do 	•• de carreira da Fundação e que a Fundação precisava 
337 	ser menos dep. 	Estado por que nenhuma organização deve voltar a sua 

,Ár 338 	vida econô 	 parceiro. Que a Fundação está em dificuldade financeira e 
339 	tem 	 e não fazem sentido à semelhança de consultoria com 
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cga- 340 	terceiros. Dr Carlos Trindade informou que consultorias dentro da FESF são previstas 
341 	em convênios com o Governo Federal. O conselheiro Nadson justificou a ausência do 
342 	conselheiro Cácio Garcia. Em resposta à pergunta da conselheira Lídia o conselheiro 
343 	respondeu que o Governo do Estado está passando por uma grande crise que existe 
344 	uma perspectiva de que as arrecadações comecem a crescer e a possibilidade de sair 
345 	dessa aspirai negativa no primeiro trimestre do ano que vem e que possa ter a volta da 
346 	arrecadação e que com a arrecadação em alta possa reduzir os atrasos, mas que não 
347 	dava para chegar na reunião do Conselho Curador e pactuar o pagamento 
348 	completamente regular porque a SESAB tem problemas de grande monta e que cada 
349 	reunião com o Governador é uma tensão. A conselheira representante do Município de 
350 	Santa Cruz da Vitória tomou a palavra e disse que veio para reunião para poder 
351 	entender porque eles estavam sendo cobrados sem saber do que se tratavam e que 
352 	agora ali na reunião começou a entender melhor a diferença entre a prestação de 
353 	serviços da FESF e a CER. Que entendeu a sistemática - Governo Federal passava 
354 	os valores para os municípios e os municípios repassavam os valores para a 
355 	Fundação e que este dinheiro era apenas para fazer o repasse. Perguntou o que foi 
356 	que aconteceu com o seu município se o seu município havia ou não feito o repasse 
357 	para a Fundação e o controlador Marcel Sobrinho informou que o município de Santa 
358 	Cruz da Vitória fez o repasse da CER para a Fundação. A conselheira perguntou ama 
359 	se tinha algum instrumento jurídico que fizesse com que os municípios que não 
360 	quisesse mais fazer parte da Fundação, se poderiam pedir para sair? O conselheiro 
361 	Tiago informou que da mesma forma que as câmaras municipais dos municípios 
362 	fizeram uma lei instituindo a Fundação, uma nova lei tem que existir destituindo a Lei e 
363 	que evidentemente essa saída não poderia causar nenhum tipo de prejuízo para 
364 	Fundação. A senhora Vielka ao fazer a revisão da Escritura pública da fundação 
365 	afirmou que o município de Santa Cruz da Vitória é município instituidor da Fundação 
366 	Estatal. O presidente do conselho afirmou que estas questões tem que ficar bem 
367 	esclarecidas porque é complicado, pois as pessoas reverberam informações erradas e 
368 	que cabe aos municípios não ficar só nesta intenção que ele está devendo; pelo 
369 	contrário, porque os municípios tem muito mais a receber do que apagar. Prosseguiu 
370 	dizendo que por um momento ficou tão preocupado que fez um comentário com a 
371 	Presidente do COSEMS de que não queria mais ser presidente do Conselho Curador 
372 	da Fundação Estatal que estava ali apenas para contribuir por entender que a FESF 
373 	era uma Instituição do SUS, que não ganha nada para ser presidente do COC pelo 
374 	contrário vem para as reuniões com o próprio carro nunca pediu nada. Falou que foi 
375 	muito esclarecedora a apresentação feita por Dr José Santana que viu em alguns 
376 	momentos falas sobre folha de pagamento e acha que esta é uma questão que a 
377 	FESF tem que colocar bem clara e que seria bem transparente para todos ali 
378 	presentes em dizer que o que se fala lá fora nas reuniões do COSEMS, nas 
379 	assembleias é que os salários da FESF são astronômicos que a FESF é um cabide de 
380 	emprego e que era importante colocar que quem trabalha na Fundação são 
381 	trabalhadores concursados e que quando um representante dos trabalhadores chega 
382 	na reunião e faz uma fala do tipo que a conselheira Lídia falou é muito ruim para os 
383 	trabalhadores. Se todos ali tinham consciência de que se a FESF deixar de fazer a 
384 	prestação de serviços para o Estado ele certamente encontrará uma nova instituição? 
385 	Perguntou se todos ali estavam conscientes disso, perguntou se alguém já tinha feito 
386 	essa reflexão de que a FESF vai de encontro a interesses outros de outras instituições 
387 	que perde espaço no mercado porque a Fundação, como pública, ocupa esses 
388 	espaços. Que tinha feito esta reflexão e chegou a conclusão de que ir embora não era 
389 	a solução e sim ficar e defender a FESF que era do usuário do SUS, dos usuários da 
390 	internação domiciliar, das gestante que são acompanhadas pelas enfermeiras 
391 	obstétricas. Que o interesse q 	paira sobre o serviço público é da necessidade do 
392 	usuário e o direito que os t 	adores têm em relação a isso e às vezes os gestores 
393 	relevam porque pensa 	 e pagamento porque o que se reverbera lá fora é 
394 	que dentro cabide de emprego, paga-se muito para trabalhador, tem 
395 	uma sede I da:,:#1, o Conselheiro do município de Ilhéus fala não é a fala dele 
396 	é.  o 	 te e a quem interessa mudar essa imagem lá fora. Que o 
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397 	conselheiros têm responsabilidade de saber de quem é esse interesse. Todos que tem 
398 	a responsabilidade de mudar que são municípios instituidores para não ficar aquela 
399 	questão de que vai assumir só um ônus. Pelo contrário cabe a estes municípios 
400 	assumir e tomar pé da situação porque tem muito mais a receber da FESF do que a 
401 	pagar. Que quando o conselheiro fala que o COSEMS está num espaço pequeno e 
402 	doado é diferente da necessidade de espaço da Fundação. As pessoas tem que se 
403 	perguntar também se o COSEMS tem serviços a prestar, quantos dias cada secretário 
404 	faz uso daquele espaço. As relações são diferentes a Fundação precisa de uma 
405 	estrutura maior semelhante à da SESAB que é uma deturpação quando se compara 
406 	Fundação e COSEMS. Que o que os municípios têm que fazer é cobrar transparência, 
407 	cobrar a efetiva prestação de contas e aí sim os municípios enquanto Conselho 
408 	Interfederativo tem que pensar já na instituição do Conselho Fiscal para estar mais 
409 	dentro da Fundação como o conselheiro secretário de Ilhéus sugeriu participar mais, 
410 	se responsabilizar mais e não ficar com medo achando que vai receber só o ônus, 
411 	mas participando e ajudando a cobrar dos outros municípios que devem pensar no 
412 	que se pode fazer para contribuir com os municípios ou retornar isso em benefício 
413 	para o próprio Sistema Único de Saúde e não pensar só no ônus que se vai adquirir; e 
414 que fazia naquele momento um encaminhamento: o de pensar novamente, com a 
415 	recomposição do Conselho Curador feita, num plano de execução de retomada 
416 	discutindo a questão do organograma da instituição e como se pode retomar esta 
417 	parceria com os municípios e pensar de que forma apresentar, como Luciano colocou 
418 	bem, um portfólio para os municípios. Aproveitar a oportunidade da obrigatoriedade do 
419 	Governo ofertar 800 vagas de residência até 2018 e que o Governo não tem pé para 
420 fazer e que a solução pode ser a Fundação. Que a situação da Fundação era 
421 	complicada que a crise que se reflete na Fundação se refletia na SESAB, se refletia 
422 	nos municípios porque era o problema que o Brasil está vivendo. Então como se 
423 deveria fazer para se sair dessa crise. O conselheiro Thiago respondeu: 
424 	compartilhando serviços, e o presidente falou que a Fundação tem uma vantagem que 
425 	por ser uma fundação pública, mas de natureza jurídica privada ela traz viés da 
426 	administração tradicional que facilita nos momentos de crise; e que os municípios 
427 	precisavam usar mais isso. Nesse momento de crise a Fundação poderia ser a saída 
428 	para os problemas dos municípios, entretanto os secretários precisavam tomar pé do 
429 	que é a Fundação. O conselheiro Luciano representante do município de Prado tomou 
430 	a palavra e disse que quando tinha se reunido na semana passada achava que a 
431 	Fundação era uma caixa preta cujo conteúdo desconhecia, não sabia o que era. Que 
432 	era muito importante a transparência e que quanto ao que Fabiano tinha falado da 
433 	FESF acabar e que o Estado teria que contratar outra empresa, que ele enquanto 
434 	município não via vantagem nenhuma na FESF. Que novamente estava vindo à 
435 	reunião e voltando sem estar convencido. Que não tinha nenhum programa com a 
436 	Fundação, que não tinha Telessaúde, nem regulação e que estava falando como a 
437 	macro região extremo-sul e achava que era a sensação da maior parte dos 
438 	municípios. Que se a Fundação só tinha serviços e contratos com a SESAB era 
439 	melhor então instalar a Fundação dentro da SESAB ao invés de ir para o Comércio. 
440 	Que não enxergava dentro da FESF nenhum produto para o município do Prado. O 
441 	secretário representante de Ilhéus disse que muita coisa foi falada na reunião da 
442 	semana anterior na reunião do COSEMS e muitas pessoas que tinham uma opinião lá, 
443 	estavam tendo outra, na reunião do Conselho Curador, completamente diferente. E 
444 	que não entendeu como as opiniões mudaram de uma hora para outra. Que ouviu 
445 	opinião dentro da reunião do Conselho que não foi a mesma opinião que ouviu no na 
446 	reunião do COSEMS. Que o próprio presidente do Conselho Curador estava 
447 	expressando opinião contrária à que tinha tido na reunião do COSEMS. Que os 
448 	secretários representantes dos municípios estavam abismados com o que estava 
449 	ouvindo, porque er 	alas completamente contrárias à que o presidente Fabiano 
450 	tinha dito na re 	 OSEMS. O presidente Fabiano se posicionou de forma 
451 	veemente 	 o estava entendendo a fala do Conselheiro, e que não tem a 
452 prátic 01.: •a. opniões por conveniência e que o tempo que estava na FESF 
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454 	encaminhamento, apenas comentários em cima das falas anteriores. Que não estava 
455 	entendendo porque o Conselheiro estava falando que ele estava com uma postura 
456 	diferente. O Conselheiro disse que aquele não era o momento para discutir o assunto 
457 	e deu por encerrada a discussão. Ao se encerrar as falas o presidente passou para os 
458 	encaminhamentos. 1. Encaminhamento - próxima reunião do COC, 17 de outubro de 
459 	2016 às 14:00. 3. O que ocorrer. O diretor Geral fez uma última fala dizendo que a 
460 	diretoria executiva da Fundação estava à disposição de todos para quaisquer 
461 	esclarecimentos de qualquer município e que a equipe técnica da Fundação também. 
462 	Que no que ocorrer tinha dois pontos: o primeiro informar que na próxima semana, em 
463 	Vitória da Conquista, teria um seminário sobre humanização e o lançamento do 
464 	documentário Bem-te-vi. Em seguida pediu permissão ao presidente para entregar 
465 	uma placa em homenagem a ex-conselheira lsadora Ribeiro, representante do 
466 	Conselho Estadual de Saúde pela sua dedicação e serviços prestados a Fundação. A 
467 	conselheira agradeceu a homenagem e informou que estava ali, naquele momento, 
468 	tentando ajudar como consultora jurídica do COSEMS. Que a fundação é um espaço 
469 	maravilhoso e que não poderia ser perdida. E nada mais tendo para ser dito o 
470 	presidente encerrou a reunião. Assim, eu, Viel Vieira Lins, lavrei a presente ata, que 
471 	será por mim e pelos senhores membros ass da, após lida e aprovada. Salvador, 22 
472 	de setembro de 2016. Vielka Vieira Lins 
473 	Conselheiros: 
474 	Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 	 
475 	José Antônio Chagouri Ocke (Tit a,r) 	 
476 	Domilene Borges Costa (Titular) 
477 	Luciano Ferreira da Mota (Titula 
478 	Jamara Carneiro de Carvalho (Ti L  
479 	Nadson Oliveira Falcão (Titular) 
480 	Cássio André Garcia (Titular) 
481 	Cláudio Ramos Peixoto (Titular) 
482 	Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 	 f  
483 	Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 	  
484 FESFSUS: 
485 	Carlos Alberto Trindade (Direto 
486 	José Santana (Secex) 	  
487 	Vielka Lins (DGS) 	  
488 	Leila Fraga Coutinho (Projur) 	  
489 	Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria) 	/7")  
490 	Alisson Souza (Gabinete) 	  

CARTÓRIO SANTOS SILVA 

.Triii 

2" REGISTRO CIVIL DE PESSOAS ifitiRIDICAS - SALVADOR-BA 

Nevar, 1186- EaCalabas Cantar 1° andar- CrArrnho das krorwr CEP: 41320-020 Trrl.:
.(71; 3038-58(10 . 

r. 	• Protocolo; 27664 Registro: 60268 	

.i 

A margern do registro primitivo ri 32728 

ti lii' 	! 	
O QUE CERTIFICO 	1 

SALVADOR -BA 03/06/2019 

ii  453 	8 	'1E,,rol 
810,00 revoe 8$0 00 Der 850.00 

,T,r 
Feel P10,00Tx Pge 810.00reMPBP RIO 00 

In i < 
°DAJE: 091812 	Serie: 002 	Emiss 	566 , 

, 
Tola I 	8E0 ,00 

I 

2 	
dos Santos Silva Abbo sen - Oficial - j 



4.19;c6.;2,  itztafrA. 

Lista de Presença da 65a Reunião Ordlnálirla 
22 de setembro de 2016 

Conselho Curador - FESF". 

Conselheiros: 

Fabiano Ribeiro dos Santos (Titular) 	 

José Antônio Chagouri Ocke (Titular) 

Domilene Borges Costa (Titular)  ---1")  

Luciano Ferreira da Mota (Titular) 

Jamara Carneiro de Carvalho (Tit ar 

Nadson Oliveira Falcão (Titular) 

Cássio André Garcia (Titular) 	 

Roberta Fonseca Sampaio (Titular) 	 

Cláudio Ramos Peixoto (Titular) 	 

Layra Luzia Cunha Mota (Titular)   f  

Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 
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Marcel Sobrinho (Controladoria) 

Alisson Souza (Gabinete) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

PROC. N° 51882/2019 

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

PARECER 

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

Carlos Alberto Trindade, solicitou a apreciação, para os devidos fins, da Ata 65 reunião 

ordinária do Conselho Curador, que ocorreu no dia 22/09/2016, e contou com a presença de 

15 (quinze) pessoas, conforme lista de presença anexada à Ata. 

De acordo com a Ata (fl.05) a reunião destinou-se à posse dos Conselheiros 

representantes dos municípios e do Governo do Estado, bem como a situação atual da FESF. 

Estavam presentes na reunião os Membros componentes do Conselho Curador: 

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS; JOSÉ ANTÔNIO CHAGOURI OCKE; DOMILENE 

BORGES COSTA; LUCIANO FERREIRA DA MOTA; JAMARA CARNEIRO DE 

CARVALHO; NADSON OLIVEIRA FALCÃO; CÁSSIO ANDRÉ GARCIA; CLÁUDIO 

RAMOS PEIXOTO; LAYRA LUZIA CUNHA MOTA; FERNANDO ANTÔNIO MAIA 

DA SILVA, e os Membros da FESFSUS: CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ 

SANTANA; VIELKA LINS; LEILA FRAGA e MARCEL SOBRINHO. 

Dando cumprimento  à pauta, iniciou-se a reunião. A Sr. Vielka informou  que a 

representante do Governo do Estado,  Sr. ROBERTA FONSECA SAMPAIO, não tomaria 

posse naquela data em virtude da sua ausência. Prosseguindo com a pauta, o Presidente 

empossou os representantes dos municípios: JOSÉ ANTÔNIO CHAGOURI OCKE 

(Titular, SMS Ihéus), MARCELO MAGNO MAGALHÃES DA SILVA (10  suplente, SMS 

Bom Jesus da Lapa), MARIA RENILDA SANTOS TELES (2* suplente, SMS Una); 

DOMILENE BORGES COSTAS (Titular, SMS Floresta Azul), GEORGE WASHINGTON 

SANTOS VIEIRA (1° Suplente, SMS Teodoro Sampaio); NEUBERTH ALMEIDA LIMA 

(2° Suplente, SMS Ruy Barbosa); LUCIANO FERREIRA MOTA (Titular, SMS Prado), 
VANUSA MAFRA AQUINO (1° Suplente, SMS Santa Cruz da Vitória), CYNTHIA 

LOPES ABREU (2' Suplente, SMS Caetité); JAMARA CARNEIRO DE CARVALHO 

(Titular, SMS Senhor do Bonfim), ANA GLÓRIA BARBOSA RIBEIRO (I' Suplente, SMS 

Barra da Estiva), THAYSA VALÉRIA DE OLIVEIRA (2' Suplente, SMS Ibicarai). 

Iniciada a discussão da segunda pauta, foram abordados temas acerca da organização 

administrativa, reestruturação interna, necessidade de modificação do Estatuto da Fundação, 

prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Ministério Público, 

auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, setor 

de convênios do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde da Bahia. A situação financeira 
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da Fundação Fundação também foi pauta de discussão. Ao final, foram sugeridos dois 

encaminhamentos: retomar a discussão do organograma da Fundação e da parceria com os 

municípios. A próxima reunião ocorrerá no dia 17/10/2016. 

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

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

reunião realizada no dia 22/09/2016, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo 

Cartório do Oficio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salva r, 04 de abril de 2019. 

LUIZ EUG 	 CA MIRANDA 

Promotor de Ju tiça 

RODRIGO DE'JESUS FRANÇA 

Estagiário de Direito 
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