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Ata da 70a Reunião Ordinária 1 2017 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dezesseis, na sala de 
reuniões da Fundação, situada na Av. Estados Unidos, 161 — 8 andar — Edf. 
Suerdieck — Comércio 1 Salvador — BA, com as presenças dos Senhores 
Membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família 
(FESF): Cássio André Garcia (Titular), Ivonildo Bastos Dourado (Titular), Luciano 
Ferreira da Mota (Titular), Domilene Borges Costa (Titular), Fernando Antônio Maia da 
Silva (Titular), Lidia Amorim (Suplente), Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima 
(Titular), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular) dos membros da FESFSUS: Carlos 
Alberto Trindade (Diretor Geral), José Santos Souza Santana (SECEX), Marcel 
Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria), Vielka Lins (DGS), Leila Fraga Coutinho 
(PROJUR), Alisson Sousa (Gabinete). As nove horas, passada a lista de presença 
anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta 
por: Pauta Única — Recomposição do Conselho Curador; O que ocorrer, o presidente 
deu início à reunião explicando que as apresentações citadas na convocatória seriam 
informes e que posteriormente seriam enviadas para o email dos conselheiros. Em 
seguida abriu para os informes gerais. Informou que teve uma audiência pública no dia 
anterior do Deputado José Neto com e sobre os agentes comunitários de saúde e 
agentes de endemias com alguns desdobramentos para a SESAB e que no dia 17 de 
abril haverá uma audiência e convidou quem quisesse participar. Em seguida 
começou os informes constantes na convocatória. Informe 1 — Situação Financeira 
da FESF. Dr. José Santana começou a explanação sobre a situação da FESF dizendo 
que a Fundação tem uma receita mensal de 4 milhões 454 mil do contrato de 
programa com a SASAB que neste mesmo contrato tem uma parte variável que chega 
no valor máximo de 1 milhão 653 mil por ano. Que além do contrato com a SESAB 
tem um contrato com a SAEB num valor total de 2 milhões 414 mil que ainda não está 
sendo executado plenamente porque ainda está aumentando o numero de 
participantes dos egressos da rede estadual de formação técnica. Além disso, tem 4 
convênios pactuados com o Ministério da Saúde. Aproveitou para registrar em ata que 
o convênio de número 763040/2011 teve sua vigência prorrogada para 30 de 
setembro de 2017. Que em relação ao contrato da SESAB que já estava no sétimo 
termo aditivo que já tinha faturas emitidas de serviços já prestados no valor de 8 
milhões e 900 mil; no quinto termo que já foi finalizado tinha a receber o valor de 6 
milhões e 57 mil;. no quarto termo aditivo o valor residual de 262 mil reais; de janeiro 
2015 até 24 de agosto 2015 o valor de 34 milhões referente ao terceiro termo aditivo, 
explicando que este é o termo aditivo que perpassa duas gestões, a gestão do 
governo Wagner e o governo Rui; os valores de 2014 que ainda estava sob auditoria, 
com mediação da PGE, da Casa Civil e da Secretaria da Fazenda, junto com a FESF 
e a SESAB para definição dos valores que irão impactar nos valores ali apresentados, 
este valor sem considerar a auditoria era de 49 milhões que está em aberto; Contratos 
de Gestão com os municípios que totaliza o valor 19 milhões, 252 mil; e o valor do 
Primeiro Emprego a receber totalizando 472 mil. Explicou que além dessas receitas a 
receber tem as receitas referentes a municípios que receberam a CER e não 
repassaram para Fundação - Capela do Alto Alegre, Ibicaraí, Ilhéus, Prado, 
Barbosa e Teodoro Sampaio - totalizando um v or de 7 milhões 168 mil; que 
total geral de receitas a receber a Fundaç 	a 72 milhões 74 mil 148 reais 
centavos. Em seguida começou a apre 	 spesas da Fundação. Explico 
como era do conhecimento 
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50 	irregularidade fiscal e sem as certidões negativas de débito e em seguida apresentou 
51 	as dívidas: 7 milhões 744 mil de Imposto de Renda retido na fonte; 17 milhões 179 mil 
52 	de INSS; 6 milhões 142 mil de FGTS, num total de 32 milhões 104 mil. Desses valores 
53 	26 milhões 529 mil são parceláveis. 5 milhões 688 mil não parceláveis e que terão de 
54 	ser pagos imediatamente para que a situação da FESF seja regularizada. Despesas 
55 	com fornecedores no valor de 2 milhões. Informou que a Fundação aderiu ao REFIS e 
56 	que os cálculos da dívida já foram feitos e se aprovado a FESF poderá parcelar os 
57 	débitos com exceção do FGTS, ficando parcelas mensais de 114 mil. Em seguida 
58 	explicou como foi o processo de parcelamento com o REFIS. Que depois que o REFIS 
59 	seja aprovado o próximo passo para conseguir as certidões negativas será a 
60 	finalização do REFIS e o pagamento a vista dos valores já parcelados. As certidões 
61 	não poderão ser tiradas se não houver o pagamento de 5 milhões 688 mil. O 
62 	conselheiro Luciano perguntou se tinha recursos para fazer o pagamento e Dr. José 
63 	Santana disse que dependia do pagamento do saldo a receber com a SESAB. 
64 	Explicando que as ações judiciais são demoradas e que o único jeito deste pagamento 
65 	imediato ser realizado seria com o recebimento com a SESAB. O conselheiro Ivonildo 
66 	disse que seria importante que a apresentação fosse disponibilizada para os 
67 	conselheiros bem como nota técnica sobre o assunto. Perguntou também como 
68 	estavam as prestações de contas dos Convênios com o Governo Federal, e solicitou 
69 	aprofundar mais no objeto de cada convênio para maior esclarecimento. Dr. José 
70 	Santana informou que as prestações de contas dos convênios estavam em dias. 
71 ENCAMINHAMENTO 1. O presidente fez o encaminhamento de se fazer uma 
72 	apresentação formal para análise dos pontos levantados como pauta na próxima 
73 	reunião do conselho. Continuando a apresentação Dr. José Santana explicou que a 
74 Fundação teve redução do contrato com a SESAB e desde lá vem fazendo um 
75 	movimento de redução de despesas da sede administrativa. Demonstrou que o custo 
76 	sede era de 9,6% dos valores recebidos. Em seguida apresentou o Orçamento 2017 
77 	com a inserção do 6° Termo Aditivo que não havia sido apresentado na reunião 
78 	anterior, dando uma devolutiva aos conselheiros. E solicitou ao senhor presidente que 
79 	entrasse em consenso com os demais conselheiros para a necessidade ou não de 
80 	uma reunião para aprovação do suplemento. Explicou que a Fundação tem 25 
81 	processos na esfera administrativa e 34 na esfera judicial. Em seguida detalhou cada 
82 etapa em que se encontram os processos e mostrou o nome de cada município. O 
83 	conselheiro Ricardo sugeriu que os processos que já estão em embargo de execução 
84 	que fosse tentado uma mediação tendo em vista a demora que resulta processos 
85 	desse tipo. A conselheira Domilene informou que no próximo dia 12 de abril haveria 
86 	reunião do conselho Interfederativo para recomposição e discussão das questões ali 
87 	colocadas. Informe 2 - Situação Trabalhista. Dr. José Santana começou a 
88 	explanação sobre a situação trabalhista e pendências que a Fundação tem com os 
89 	trabalhadores que foram desligados. Apresentou o panorama de pendências e o 
90 	panorama de homologação. Esclareceu que a Fundação tem priorizado a folha líquida 
91 	de pagamento dos salários e os fornecedores para que os serviços não sejam 
92 	inviabilizados além do pagamento do parcelamento com o INSS porque se não for 
93 	pago perde todo o parcelamento. Explicou ao conselho que era fundamental o 
94 	representantes da SESAB para que os valores devidos fossem pagos e solicitou ao 
95 	Presidente Cássio, representante da SESAB no Conselho Curador, que construí 
96 	uma agenda com o Secretário de Saúde, o Chefe de Gabinete e aos representa 
97 	do governo a ajuda do Governo do Estado par 	e 	undação pudesse sair 
98 	situação. O conselheiro Ricardo disse que 	 ecisa de autonomia e p 



	

99 	ter um olhar de empresa buscando novos parceiros. Dr. José Santana concordou, 

	

100 	entretanto lembrou ao conselheiro que a Fundação tem uma trava que são as 

	

101 	certidões negativas que só poderão ser tiradas depois de pagas as dívidas 

	

102 	relacionadas e explicadas acima. Que a Fundação tem vários projetos, inclusive a 

	

103 	residência médica que está sendo expandida para Lauro de Freitas, Camaçari e Dias 

	

104 	D'Avila e que a FESF não faz diretamente e sim através da FIOCRUZ porque não tem 

	

105 	as ditas certidões e mais uma vez volta ao círculo vicioso da necessidade de 

	

106 	recebimento dos pagamentos atrasados, em sua maioria dívida com a SESAB. Em 

	

107 	seguida o Dr. Marcel Sobrinho passou para o Informe 3 - Mudança da Sede 

	

108 	Administrativa. Informou que desde o dia 01 de março de 2017, a Fundação Estatal 

	

109 	Saúde da Família mudou para o endereço: Avenida Estados Unidos, 161, Edf. 

	

110 	Suerdieck, 8° andar - CEP 41.010-020 - Salvador/BA, gerando uma economia 

	

111 	importante para a relação de custo da sede, saindo de um aluguel de 28 mil para 7 mil 

	

112 	reais. Também explicou que a sede anterior foi necessária tendo em vista a 

	

113 	necessidade de espaço, naquela época, para atender os programas. O presidente 

	

114 	encerrou os informes/apresentação dizendo que embora tenham sido informes tinham 

	

115 	surgido sugestões e necessidade de aprofundamento de algumas questões que teriam 

	

116 	que ser pontuadas para serem trazidas em outro momento. A questão dos convênios, 

	

117 	a questão dos pagamentos no que se refere à SESAB, tentando fazer uma discussão 

	

118 	interna para trazer na próxima reunião de viabilidade dentro da prioridade que é o 

	

119 	REFIS. Que levaria a apresentação para a SESAB e tentaria trazer alguma resposta 

	

120 	na próxima reunião. A questão dos municípios, com a sugestão do conselheiro 

	

121 	Ricardo de conciliação e o envio da apresentação para o COSEMS. O conselheiro 

	

122 	Angelo sugeriu que fosse incrementada a solução provisória já existente de ajuda de 

	

123 	outras Fundações como já vem sendo feita com a residência para que a FESF possa 

	

124 	sair das garras de um único devedor. Dr. José esclareceu que nestes convênios de 

	

125 	cooperação técnica a FESF não ganha as taxas administrativas contribuindo apenas 

	

126 	com a realização do trabalho através dos seus profissionais ganhando apenas 

	

127 	expertise no processo. Além de estar oferecendo um produto realizado pela FESF. Dr. 

	

128 	Carlos Trindade, diretor geral da Fundação explicou que mesmo a Fundação 

	

129 	trabalhando e não recebendo ainda assim o lucro era do SUS razão maior da 

	

130 	existência da Fundação que tinha um compromisso de fortalecimento do Sistema 

	

131 	Único de Saúde e que esse era o maior programa de Residência Médica e 

	

132 	Multiprofissional da Atenção Básica do Estado da Bahia. Todos concordaram com a 

	

133 	sugestão do presidente de tornar os informes pontos de pauta da próxima reunião. Em 
134 seguida o Presidente Cássio deu posse ao conselheiro Ricardo Luiz Dias 

	

135 	Mendonça (Titular), representante do Conselho Estadual de Saúde. O conselheiro 

	

136 	empossado tomou a palavra e justificou a ausência da outra titular representante do 

	

137 	CES, Liliane Elze Falcão Lins Kusterer. Em seguida passou para o ponto de Pauta 

	

138 	Única: Recomposição do Conselho Curador. Explicou que na última reunião do 

	

139 	Conselho foi apontada a necessidade da recomposição do COC, representantes do 

	

140 	COSEMS e do Conselho Interfederativo. Em seguida foi feita a leitura dos atuais 
141 representantes do COSEMS e dos Municípios. ENCAMINHAMENTO 2. O presidente 

	

142 	solicitou ao conselheiro Luciano que fizesse a mediação junto ao COSEMS no sent 

	

143 	de enviar os nomes dos novos representantes do COSEMS, do presidente e vice ao 

	

144 	conselho interfederativo e dos representantes dos municípios instituidores. Dr. Ca los 
145 	Trindade informou que a FESF delegou por com. - • 	COSEMS a indicação ara 
146 	recomposição dos nomes dos represent. • -s do conselho interfederativo = de 
147 	conselho fiscal e que algumas formal a 	que ser cumprid s, e que são 
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148 	fundamentais para a formalização da recomposição, as listas de presença das 
149 	reuniões, com quárum e as atas. O conselheiro Luciano informou que a reunião do 
150 	Conselho Interfederativo estava marcada para o próximo dia 12 de abril. Dra. Leila 
151 	Fraga, Procuradora Jurídica da Fundação informou que tinha um detalhe das 
152 	formalidades dos documentos públicos e a Fundação como instituição pública e tendo 
153 	o Ministério Público como seu curador precisava que todos os seus documentos 
154 	estivessem registrados. Explicou que o Conselho Interfederativo era da FESF ainda 
155 	que composto pelos seus entes instituidores a documentação e a atuação dele tem 
156 	que cumprir as formalidades e precisa estar acompanhado de forma idêntica como o 
157 	Conselho Curador faz. Lembrou que nas reuniões do Conselho sempre tem lista de 
158 	presença, as decisões são transformadas em deliberações, as atas são registradas 
159 	em cartório e posteriormente encaminhadas ao Ministério Público para validação. 
160 	Solicitou que fosse encaminhada à DIREX da Fundação a documentação (lista de 
161 	presença e atas) porque até aquele momento nenhum documento tinha sido 
162 encaminhado, sendo necessários para estarem sob a guarda da FESF. 
163 	ENCAMINHAMENTO 3. Definiu a data da próxima reunião para o dia 19 de abril. O 
164 	que ocorrer. O conselheiro Angelo sugeriu um calendário anual por conta dos vários 
165 	compromissos. Foi definido e aprovado por t dos 	e as reuniões do Conselho 
166 	Curador será sempre no dia pos - or à CIB. O resi.e te encerrou a reunião. Assim, 
167 	eu, Angélica Marques Costa, lav ei a éresente a 	erá por mim e pelos senhores 
168 	membros assinada, após lid- 	•vada. 	 4 de março de 2017. Angélica 
169 	Marques Costa  %‘11..,;V.Acc,‘  lb 
170 Conselheiros: 
171 	Cássio André Garcia (Titular) _ 
172 	Ivonildo Bastos Dourado (Titular) 	ilde.4111111~Ter,...1~~... 
173 	Luciano Ferreira da Mota (Titular) Mair~iffdrill.  
174 	Domilene Borges Costa (Titular)  
175 	Fernando Antônio Maia da Silva (Tit ar)  
176 	Angelo Augusto Philocreon de Cal ro LiÁENITNit,M2WWW 
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179 	Carlos Alberto Trindade (Diretor Ge ai) 
180 	José Santos Souza Santana .( cex) 
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Marcel Sobrinho (Controladoria) 

Alisson Souza (Gabinete) 

CONVIDADOS: 

Lista de Presença da 70a Reunião Ordinária 
24 de março de 2017 

Conselho Curador - FESF-SUS 

Conselheiros: 

Cássio André Garcia (Titular) 	 

Ivonildo Bastos Dourado (Titular) 	 

Stela dos Santos Souza (Titular) 	 

Rabada Fonseca Sampaio (Titular) 

Cláudio Ramos Peixoto (Titular) 	 

Domilene Borges Costa (Titular) 

Luciano Ferreira da Mota (Titular) 	 

Layra Luzia Cunha Mota (Titular) 	 

Fernando Antônio Maia da Silva (Titular) 
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Ângelo Augusto Philocreon de Castr 

Ricardo Luiz Dias Mendonça (Titular)  '  

Liliane Elze Falcão Lins Kusterer (Titular) 	 

FESFSUS: 

Carlos Alberto Trindade (Diretor Geral) 

José Santana (Secex) 	  

Vielka Lins (DGS) 	  

Leila Fraga (Projur)  AÍC-OtirrAdL., 
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• 000 MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DA BANIA 

 

PROC. N°51926/2019 

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 70' reunião 
ordinária do Conselho Curador, que ocorreu no dia 24/03/2017, e contou com a presença de 13 

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

De acordo com a Ata (fl.05) a reunião destinou-se à recomposição do Conselho Curador 

da Fundação. 

Estavam presentes na reunião os Membros componentes do Conselho Curador: 

CÁSSIO ANDRÉ GARCIA; IVONILDO BASTOS DOURADO; DOMILENE BORGES 

COSTA; LUCIANO FERREIRA MOTA; FERNANDO ANTÔNIO MALA DA SILVA; 

ÂNGELO AUGUSTO PHILOCREON DE CASTRO LIMA; e os Membros da FESFSUS: 

CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ SANTOS SOUZA SANTANA; VIELKA LINS; 

LEILA FRAGA COUTINHO; MARCEL LEANDRO RIOS MATOS SOBRINHO e ALISSON 

SOUZA. 

A reunião iniciou-se com alguns informes. O Sr. José Santana, Secretário-Executivo, 

realizou explanação acerca da situação financeira da Fundação e dos contratos com a SESAB, 

SAEB e municípios, além dos convênios pactuados com o Ministério da Saúde. Informou que a 
Fundação encontrava-se em situação de irregularidade junto ao fisco e, em virtude disso, estava 

impossibilitada de retirar certidões negativas de débito junto aos órgãos competentes. Por fim, 
informou que a Fundação aderiu ao REF1S para parcelamento dos débitos, com exceção do 

FGTS. As pendências trabalhistas da Fundação também foram abordadas. O conselheiro Marcel 

Sobrinho comunicou a mudança da sede administrativa da Fundação para a Avenida Estados 
Unidos, 161, Edf. Suerdieck, 8° andar— CEP: 40.010-020 — Salvador/Bahia. 

Posteriormente, o Presidente empossou o Conselheiro RICARDO LUIZ DIAS 

MENDONÇA, representante do Conselho Estadual de Saúde. 

Dando cumprimento à pauta, o Presidente salientou a necessidade de recomposição do 

Conselho Curador, solicitando que fosse realizada mediação junto ao COSEMS para que os 

nomes fossem enviados. A Procuradora Jurídica da Fundação informou acerca da necessidade 

de registro e encaminhamento dos documentos da Fundação ao Ministério Público para 

validação. Ao final foi sugerida a criação de um calendário anual, sendo aprovado por 

unanimidade que as reuniões do Conselho Curador sempre ocorrerão no dia posterior à CIB. 

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

NÚCLEO DO TERCEIRO SETOR - NUTS 
Av. Joana Angélica, a° 1.312 -Anexo, 4" andar, salas 409 e 411-A - Nazaré 

CEP 40050-001 - Salvador - BA (Tels: 3103-6819/6816/6815-fax) E-mail: nuts@ambamp.br  
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

 

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

reunião realizada no dia 24/03/2017, AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório 

do Oficio de Registro Civil das Pessoas Juridicas desta Comarca. 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

Promotor de Ju, iça 

Dd;;US FIÇAN(4'  
Estagiário de Direito 

NUCLEO DO TERCEIRO SETOR - NUTS 
Av. Joana Angélica, ri." 1.312 -Anexo, 4" andar, salas 409 e 4 I 1-A - Nazaré 

CNP 4(1050-001 Salvador - I IA (Tels: 3103-6819/6816/6815-fax ) E-mail: uts(cimpba. mp. br 
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