
	

1 	 Ata da 68a Reunião Ordinária! 2016 

	

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

	

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

	

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

	

s 	Capemi, 70  andar, lguatemi 1 Salvador — BA, com as presenças dos Senhores 

	

6 	Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família 

	

7 	(FESF): Domilene Borges Costa (Titular), Cássio André Garcia (Titular), Ivonildo 

	

8 	Bastos Dourado (Titular), Raul Moreira Molina Barrios (Titular), Fernando Antônio Maia 

	

9 	da Silva (Titular), Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima (Titular), Thiago dos 

	

10 	Santos Xavier (Suplente), Nacney Braga Rezak (Suplente), Raimundo Rodrigues 
11 Cintra (Suplente), Marleide Castro dos Santos (Suplente), dos membros da 

	

12 	FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral), José Santos Souza Santana 

	

13 	(SECEX), Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria), Vielka Lins (DGS) e 

	

14 	convidados: Lidia Amorim (Suplente) e Juarez Nascimento Sacramento (FESFSUS). 

	

15 	Às quatorze horas, passada a lista de presença anexa, aprovada a ata da reunião 

	

16 	anterior e apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 1 - Orçamento 2017; 

	

17 	Pauta 2 - Plano de Atividades 2017; O que ocorrer. O Presidente Cássio deu início à 

	

18 	reunião dando posse aos novos conselheiros representantes do Conselho Estadual de 

	

19 	Saúde: Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular), Marleide Castro dos Santos (1° 

	

20 	suplente), Liliane Elze Falcão Lins Kusterer (Titular), Raimundo Rodrigues Cintra 

	

21 	(1° suplente). O diretor geral da FESF deu as boas vindas aos novos conselheiros 

	

22 	falando da importância de se ter o controle social dentro do Conselho Curador e em 

	

23 	seguida o novo conselheiro Raimundo Cintra falou que era mais uma tarefa dentro da 
24 caminhada pelo controle social. A conselheira Marleide, representante dos 

	

25 	trabalhadores no CES falou que era uma continuidade do trabalho que já vinha sendo 
26 feito dentro do CES para fortalecimento da saúde e representatividade dos 

	

27 	trabalhadores. Em seguida o presidente Cássio abriu para os informes. Informe 1 — 

	

28 	Dr. Carlos Trindade informou que foi eleito Vice-presidente da Associação Nacional 

	

29 	das Fundações Estatais — ANFES. Não havendo mais informes o presidente deu início 

	

30 	aos pontos de pauta fazendo uma inversão começando pelo ponto 2, por questões 

	

31 	didáticas e de melhor entendimento. Pauta 2: Plano de Atividades 2017. A 

	

32 	apresentação foi feita pelo Dr. José Santana, Secretário Executivo da FESF-SUS. 

	

33 	Explicou que seria uma apresentação sucinta sobre as atividades que seriam 

	

34 	realizadas nos principais serviços da Fundação dentro do Orçamento de 2017 — Parto 
35 Humanizado nos Hospitais de Pequeno Porte — HPP; Regulação de Leitos 

	

36 	Hospitalares; Telessaude-Ba; Apoio Institucional; Humanização dos Hospitais da Rede 

	

37 	Própria - PNH; Internação Domiciliar - ID; Primeiro Emprego. Informou que o 60  Termo 

	

38 	Aditivo já tinha sido publicado, mas que ainda não estava naquela apresentação. Que 

	

39 	o valor do contrato com a SESAB para os seis serviços era de 50 milhões por ano, 

	

40 	seis serviços, totalizando nos três anos 150 milhões. Em seguida apresentou serviço a 

	

41 	serviço para ficar mais claro para os conselheiros. Começou pelo serviço de 

	

42 	Internação Domiciliar — Explicou que o serviço de internação domiciliar está sendo 

	

43 	feito em oito municípios da Bahia com 12 equipes multidisciplinares e que no sexto 

	

44 	aditivo irá passar para 13 equipes cada. Cada equipe cuida de 60 pacientes em seus 

	

45 	domicílios e que conta com 8 equipes multidisciplinares de apoio que dão suporte às 

	

46 	equipes de atenção domiciliar. Que o atendimento da ID é equiparado a um hospital 

	

47 	de grande porte com rotatividade de seiscentos a setecentos leitos diários. O 
48 	conselheiro lvonildo perguntou sobre o perfil dos pacientes ID e José Santana explicou 
49 	que a partir do sexto termo aditivo serão classificados em tipo AeBe que a ID será 

	

50 	integrada com a Regulação. O conselheiro Raul Molina fez a observação que o 
51 	sistema único está sendo pulverizado e o pior era que o primeiro foco da ID era o 
52 	paciente de alta permanência. Dr. Carlos Trindade acresc 	que ainda tinha o 
53 	problema da judicialização e Dr. Raul Molina fez a obse 	e que a maioria dos 
54 	atendimentos era através deste meio. Em seguid 	 o serviço de 
55 	Regulação de Leitos Hospitalares, explicando que 	 a com três centrais 
56 	de regulação, na região de Juazeiro, na região 	 sudoeste. Além destas 



	

57 	três centrais no sexto aditivo terá uma equipe de apoio na Central Estadual de 

	

58 	Regulação e que foi solicitado pela SUREGS/SESAB para dar suporte a integração 

	

59 	regulação/internação domiciliar. Explicou que o contrato iria passar de 9 milhões para 

	

60 	12 milhões no sexto Termo Aditivo. Em seguida falou sobre o Apoio Institucional 

	

61 	explicando que era o serviço que dava apoio a gestão dos municípios da Bahia e que 

	

62 	era um serviço em parceria com a Diretoria de Atenção Básica da SESAB, onde os 

	

63 	trabalhadores FESF ficam sediados na DAB/SESAB e viajam para os municípios da 
64 Bahia apoiando os processos de gestão tanto da formação das comissões 

	

65 	intergestores regionais quanto também no apoio ao gestor municipal. Disse que o 

	

66 	contrato de 5 milhões, no sexto termo aditivo passaria para 5 milhões e cento e vinte 

	

67 	nove mil. Falou que o HPP era quem fazia a implantação do parto humanizado nos 

	

68 	hospitais de pequeno porte do estado e que alcança 17 municípios do interior da 

	

69 	Bahia. Explicou que o serviço do PNH trabalha com a politica de humanização nos 

	

70 	doze hospitais da rede própria do Estado e que hoje são 184 trabalhadores integrados. 

	

71 	11 hospitais e o CEPRED. Passou a falar sobre o serviço de Telesaude. Programa 

	

72 	que dá apoio aos municípios, com apoio clínico com equipes de teleconsultores 

	

73 	especialista em Saúde da Família e Comunidade. Que teve uma pequena mudança no 

	

74 	orçamento. Em seguida apresentou o programa Primeiro Emprego em parceria com a 

	

75 	Casa Civil através da SAEB e que dá a primeira oportunidade profissional e 

	

76 	qualificação aos técnicos egressos da rede estadual de formação técnica. Contrato de 

	

77 	37 meses, com previsão de chegar até mil e quinhentos jovens contratados tendo sua 

	

78 	primeira experiência profissional nas unidades de saúde do Estado. Em seguida 

	

79 	encerrou a apresentação e abriu para os questionamentos dos conselheiros. O 

	

80 	presidente Cassio sugeriu aos conselheiros presentes que fosse apresentado o 

	

81 	orçamento e em seguida fosse feita a discussão das duas pautas. Dr. José Santana 

	

82 	pediu um aparte para falar que também a Fundação tem a Residência Médica e 

	

83 	Multiprofissional, convênio com o Ministério da Saúde, explicando que não estavam na 

	

84 	apresentação porque por conta do problema com as certidões negativas da FESF 

	

85 	esse programa é realizado em parceria com a FIOCRUZ/FIOTEC, não passando pelo 

	

86 	orçamento da Fundação. E que a intenção e ambição da Fesf e que contava com o 

	

87 	mesmo empenho dos conselheiros da FESF ter o primeiro programa de residência 

	

88 	médica e multiprofissional regionalizado do Brasil. O presidente sugeriu que logo no 

	

89 	começo do ano de 2017 fosse pautado no conselho a residência médica e 

	

90 	multiprofissional para um melhor entendimento por parte de todos. Em seguida abriu 

	

91 	para as discussões. O conselheiro Ivonildo pediu para que a residência constasse na 

	

92 	apresentação da mesma maneira que os outros serviços. Pediu pra conhecer o regime 

	

93 	de trabalho dos profissionais e os hospitais. Perguntou se os cadernos do Apoio estão 

	

94 	publicizados. O presidente passou a palavra para o conselheiro Angelo que pediu 

	

95 	esclarecimento sobre o primeiro emprego. Quem irá qualificar e onde será essa 

	

96 	qualificação. Elogiou a iniciativa do Governo e da FESF. Em seguida a Conselheira 

	

97 	Lidia teve a palavra e perguntou se já tinha o percentual da redução de pessoa do 

	

98 	PNH e qual o impacto dessa redução para o trabalhador. Em seguida falou o 
99 conselheiro Raul Molina dizendo que a apresenta era o preâmbulo para a 

	

100 	apresentação do orçamento. Que os serviços diversos foram surgindo a medida da 
101 	necessidade de manutenção da própria Fundação e que achava a Residência Médica 
102 	legítima. Que achava que o programa primeiro emprego que era o maior problema por 
103 	conta da formação dos profissionais que estavam sendo colocados no mercado além 
104 	dos riscos dos passivos trabalhistas. Que a posição do estado tem sido muito cômoda 
105 	em dar a Fundação todas as responsabilidades e não pagando em dias o que é devido 
106 	ficando a Fundação sem contingenciamento que resulta num passivo terrível. Tomou a 
107 	palavra o conselheiro Cintra que disse que o que tomou sua atenção foi o telesaude e 
108 	que achava que deveria ser ampliado. Que gostaria que as ações da FESF 	em 

112 	primeiro sugeria que fosse feita avaliação específica dos m 
113 	segundo era trazer os números e retornos sobre a regul 

109 	mais publicizadas. O president3e encerrou as discussões pedindo a Dr. J 	Sa ana 
110 	que nas próximas vezes trouxesse também o quantitativo dos profis nais ai'ados 
111 	em cada serviço. Que gostaria de fazer duas observações em relaç: aos r 
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114 	curador e dar visibilidade desses números. O conselheiro Raul Molina fez um convite 
115 	para que um representante do COC participe das reuniões da CIB. Finda as 
116 	discussões Dr. José Santana passou a responder os vários questionamentos 
117 	colocados. Que quanto ao HPP explicou que as enfermeiras são contratadas celetistas 
118 	em que uma parte da sua carga horária é flexível para que elas possam atender os 
119 	partos. Que são feitos estudos dos vários municípios que compõem o HPP com 
120 	estatísticas dos partos e que apenas a FESF possui estes dados. Que os critérios para 
121 	escolha destes municípios estavam dentro da política e a governabilidade desta 
122 escolha era da SESAB. Respondeu que em relação aos cadernos do Apoio são 
123 	publicizados no site da DAB e são atualizados anualmente. Respondendo a questão 
124 	posta pelo conselheiro Angelo informou que quando o programa fala de qualificação 
125 	está falando sobre a área de atuação dos profissionais. Que em relação à carga 
126 	horária seriam 240 horas do total da participação do programa, ou seja, 18 meses. 
127 	Respondendo ao questionamento da conselheira Lidia explicou que em relação à 
128 	redução do PNH foi solicitado no sexto termo aditivo e pela auditoria da SESAB que se 
129 	restringisse apenas aos profissionais da área de enfermagem e que a FESF já estava 
130 	fazendo o plano de realocação dos outros profissionais. O conselheiro Raul Molina fez 
131 	um encaminhamento (1) que qualquer processo seletivo seja discutido no Conselho 
132 	Curador. Dr. José Santana fez um encaminhamento de que nessa logica o processo 
133 	seletivo simplificado poderia impactar na execução do serviço, pois é preciso repor os 
134 	profissionais e não dava para esperar a próxima reunião cio conselho. Que guardasse 
135 	o encaminhamento para a próxima reunião do conselho. Informou que o programa 
136 	primeiro emprego tem duração definida. Informou que nesse programa será usada a 
137 	lei ante calote e que o próprio Estado é quem fará o pagamento dos trabalhadores 
138 	mediante apresentação da folha de pagamento pela FESF. Em seguida o presidente 
139 	passou para o ponto de pauta: Pauta 1 - Orçamento 2017. Sr. Juarez, coordenador 
140 	financeiro da Fundação iniciou a apresentação do orçamento 2017. Explicou que a 
141 	peça já tinha sido apresentada na reunião anterior que não teve quorum e que foi 
142 	inserido alguns elementos novos que foi sugerido pelos conselheiros. Iniciou a 
143 	exposição dizendo que a receita estimada em noventa e seis milhões novecentos e 
144 	quatro, composta basicamente pelo contrato com a SESAB, contrato do primeiro 
145 	emprego, convênios e receita patrimonial. Receita operacional na ordem de setenta 
146 	milhões e cinquenta e sete, isto para todas as despesas operacionais. Mostrou os 
147 	valores que a FESF tem a receber (sem previsão) num montante de cento e oitenta e 
148 	dois milhões. Em seguida detalhou por etapas encerrando depois a apresentação. O 
149 	presidente abriu para as discussões. O conselheiro lvonildo perguntou qual era o 
150 	debito com o INSS e FGTS e qual a receita destinada para pagamento destes débitos. 
151 	O conselheiro Angelo parabenizou seu Juarez pela apresentação e perguntou como 
152 	foi tratado os encargos previdenciários e qual o regime que a FESF vem obedecendo 
153 	do ponto de vista do recolhimento. Seu Juarez passou a responder as duas perguntas. 
154 	Explicou que a Fundação tinha um passivo na parte tributária de 29 milhões (IRF, PIS, 
155 	INSS, FGTS) e a FESF só tem capacidade financeira para resolver esta questão 
156 	quando do recebimento das receitas devidas. Dr. José Santana explicou que a 
157 	Fundação só está tendo condições de fazer os termos aditivos mediante parecer da 
158 	PGE que deu o prazo de seis meses para a SESAB resolver a questão deste passivo 
159 	sob a pena de ter que rescindir o contrato de programa. O conselheiro Raul Molina fez 
160 uma questão de ordem de que na próxima reunião os representantes da SESAB 
161 	trouxessem o posicionamento da SESAB quanto ao reconhecimento do seu débito. E 
162 	que se comprometia de junto aos gestores dos municípios devedores rever os débitos 
163 	com a Fundação. O presidente Cássio tomou a palavra dizendo que concordava com 
164 	o conselheiro Raul Molina quando elogiou a peça orçamentária apresentada pela 
165 	FESF. Em seguida fez um encaminhamento (2): Que todo ajuste que for fei 	a 
166 	peça orçamentária seja apresentado ao Conselho Curador. Explicou que em rêlaçã à 
167 	SESAB o caso estava nas mãos da auditoria. Dr. Carlos Trindade, ez ima 
168 	retrospectiva das ações realizadas no que dizia respeito ao trato Cy, Á,17,tr'' • a da 
169 	SESAB que culminou com a intervenção do governador. O conse 	 • ina fez 
170 	mai 	encaminhamento (3): Aprovar o orçamento co 	. 	kNo.tr  meses, 



171 	enfatizando que o primeiro emprego não deveria ser responsabilidade da FESF e no 
172 	seu entender por falta de segurança jurídica. O presidente perguntou se alguém tinha 
173 	algum encaminhamento diferente. O conselheiro Ivonildo discordou afirmando que 
174 	estes trabalhadores do primeiro emprego estaria engajados nas unidades de saúde. E 
175 fez o encaminhamento (4) do orçamento ser aprovado e que se estabeleça um 
176 	período para reavaliação da peça orçamentária. Encaminhamento (5): Dr. Marcel 
177 	Sobrinho, controlador da Fundação esclareceu que revisitar o orçamento já está posto 
178 	pela própria natureza da suplementação e com modificações futuras a partir do 
179 	momento que entrará o sexto e sétimo termos aditivos e sugeriu que nos primeiros 
180 dois meses do ano que o orçamento seja trazido de novo para o COC. Que a 
181 	insegurança jurídica expressada pelo conselheiro Raul Molina foi analisada pela PGE 
182 	e passou sem ressalvas. O conselheiro Angelo concordou com o conselheiro Raul 
183 	Molina expressando a sua preocupação com a insegurança jurídica do primeiro 
184 emprego e da preocupação do Estado estar passando a responsabilidade de ações 
185 	inerentes a ele para a Fundação. Em seguida Seu Juarez tomou a palavra lembrando 
186 	que o sexto termo aditivo já seria executado no começo do ano e que as modificações 
187 	teriam que ser feitas imediatamente. O presidente a título de organização fez os 
188 	seguintes encaminhamentos: 1. O orçamento iria sofrer ajustes imediatos; 2. O COC 
189 	aprova o Orçamento 2017 e o Plano de Atividades 2017, constituindo a deliberação n° 
190 	105 do conselho curador, entendendo que terá ajustes futuros e com ressalvas a 
191 	respeito da indefinição dos débitos com os municípios e SESAB, mas que não estão 
192 	impedindo a aprovação. 3. Retirar a Residência do Plano de Atividades da FESF. O 
193 	que ocorrer. 1. O conselheiro Angelo informou que como representante da UFRB se 
194 	colocava à disposição da Fundação naquilo que se fizesse necessário. 2. O presidente 
195 	Cássio informou que na próxima reunião trataria da troca das representações dos 
196 	municípios tendo em vista as eleições municipais e pediu a ajuda do conselheiro Raul 
197 	Molina. Aproveitando o Conselheiro Raul Molina informou que o COSEMS estará 
198 	também informando a formação do Conselho Fiscal. Em seguida desejou em nome do 
199 	COSEMS, Boas Festas a todos. O Conselheiro Ivonildo solicitou que fosse definida a 
200 	vice-presidência do conselho. O pr,esdente encerou aunião desejando a todos um 
201 	Feliz Ano Novo. Assim, eu, Vielk Vie a Lins, lav i a r sente ata, que será por mim 
202 	e pelos senhores membros assi o a, pós lida e 	ov: ia. Salvador, 20 de dezembro 
203 	de 2016. Vielka Vieira Lins 
204 Conselheiros: 
205 	Cássio André Garcia (Titular) 
206 	Ivonildo Bastos Dourado(Titular) 
207 	Raul Moreira Molina Barrios (Titular) 
208 	Domilene Borges Costa (Titular) 
209 	José Antônio Chagouri Ocke (Titular) 
210 	Luciano Ferreira da Mota (Titular) 	 
211 	Roberta Fonseca Sampaio (Titular) e. 
212 	Cláudio Ramos Peixoto (Titular) ••21..k~ 
213 	Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 
214 	Fernando Antônio Maia da Silva (Ti tilar) 
215 	Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima 
216 	Raimundo Rodrigues Cintra (1° Suplente) 
217 	Marleide Castro dos Santos (1a Suplente) 
218 FESFSUS: 
219 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 
220 	José Santana (Secex) AI 
221 	Vielka Lins (DGS) 
222 	Leila Fraga (Projur) 
223 	Marcel Sobrinho (Controladoria 
224 	Alisson Souza (Gabinete) 
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Lista de Presença da 68 Reunião Ordinária 
20 de dezembro de 2016 

Conselho Curador - FESF-SUS 

Conselheiros: 

Domilene Borges Costa (Titular) 	  

José Antônio Chagouri Ocke (Titulaí) 

Luciano Ferreira da Mota (Titular) 

Cássio André Garcia (Titular) 	 

lvonildo Bastos Dourado(Titular) 	 

Raul Moreira Molina Barrios (Titular) 	 

Roberta Fonseca Sampaio (Titular) 	 

Cláudio Ramos Peixoto (Titular) 	 

Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 

Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 	 

Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima (Titular) 

Raimundo Rodrigues Cintra (1° Suplente) 	 

Marleide Castro dos Santos (1' Suplente) 	 

FESFSUS: 

Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 

José Santana (Secex) 	  

Vielka Lins (DGS) 	  

Leila Fraga (Projur) 	  

Marcel Sobrinho (Controladoria) 

Alisson Souza (Gabinete) 	 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

PROC. N°51917/2019 
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 da Ata 68a reunião ordinária do Conselho 
Curador, que ocorreu no dia 20/12/2016, e contou com a presença de 15 (quinze) pessoas, 
conforme lista de presença anexada à Ata. 

De acordo com a Ata (f1.05) a reunião destinou-se à posse dos representantes do 
Conselho Estadual de Saúde, orçamento 2017 e plano de atividades 2017. 

Estavam presentes na reunião os Membros componentes do Conselho Curador: 
DOMILENE BORGES COSTA; CÁSSIO ANDRÉ GARCIA; IVONILDO BASTOS 
DOURADO; CLÁUDIO ANTÔNIO PEIXOTO; LAYRA LUZIA CUNHA MOTA; 
FERNANDO ANTÔNIO MALA DA SILVA; ÂNGELO AUGUSTO PH1LOCREON DE 
CASTRO LIMA; e os Membros da FESFSUS: CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ 
SANTOS SOUZA SANTANA; VIELICA LINS; e MARCEL LEANDRO RIOS MATOS 
SOBRINHO. 

Dando cumprimento à pauta, o Presidente deu iniciou-se a reunião empossando os 
conselheiros representantes do Conselho Estadual de Saúde: RICARDO LUIZ DIAS 
MENDONÇA (Titular); MARLEIDE CASTRO DOS SANTOS (1 a Suplente); LILIANE ELZE 
FALCÃO LINS KUSTERER (Titular); RAIMUNDO RODRIGUES CINTRA (I° Suplente). 

Posteriormente, iniciou-se a discussão acerca do plano de atividades de 2017, onde 
foram apresentadas as ações da Fundação para o ano. Foram discutidos também os repasses da 
SESAB, contratos e convênios da Fundação. 

Por fim, debateu-se o orçamento da Fundação para o ano de 2017. O Sr. Juarez 
Nascimento Sacramento, Coordenador Fnanceiro, realizou exposição acerca dos valores 
estimados como receita através de contratos, convênios e receitas patrimonial, além dos valores 
que a Fundação tinha a receber. Ao final, foram sugeridos três encaminhamentos: que todo 
ajuste a ser feito na peça orçamentária seja apresentado ao Conselho Curador; que o orçamento 
sofreria ajustes imediatos; e, finalmente, orçamento de 2017, foi aprovado, com ressalvas, 
constituindo a Deliberação n° 105 do Conselho Curador 

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 20/12/2016, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório 
do Oficio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 
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