
Ata da 73a Reunião Ordinária 1  2017 
Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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), Raul Molina (Titular), Gerardo Azevedo 
Junior (Titular), Kalilly Lemos Santos da Rocha (Titular), Fernando Antônio Maia da 
Silva (Titular), Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima (Titular), Raimundo 
Rodrigues Cintra (Titular), Marleide Castro dos Santos (Suplente), Lidia Amorim 
(Suplente), dos membros da FESFSUS: Carlos Alberto Trindade (DG), José Santos 
Souza Santana (SECEX), Marcel Leandro Rios Matos Sobrinho (Controladoria), Vielka 
Lins (DGS), Alisson Sousa (Gabinete). Às 14 horas, passada a lista de presença 
anexa, aprovada a ata da reunião anterior e apresentada a pauta do dia composta 
por: Pauta Única — Orçamento 2018. O presidente deu início à reunião fazendo 
algumas considerações a respeito do ano que se findava e dos anseios de todos e da 
FESF que era conseguir muito mais do que já havia acontecido com o desejo de que 
coisas boas continuassem a acontecer. Falou sobre a necessidade de nova eleição 
para presidente do conselho. Em seguida falou sobre a pauta única da reunião que era 
Aprovação do Orçamento 2018. Antes de começar a pauta única o conselheiro Raul 
Molina solicitou um encaminhamento do Presidente no sentido de solicitar uma 
reunião política entre COSEMS, SESAB, FESF e Governo do Estado, no que foi aceito 

encaminho pelo Presidente Cássio Garcia. Dr. José Santana fez a observação de 
que seria interessante nesta reunião já levar o planejamento estratégico da Fundação. 
O conselheiro Gerardo, representante dos municípios pediu que tivesse no 
planejamento ações para os municípios entretanto Dr. José Santana explicou que o 
entendimento dela estava sendo equivocado porque a FESF tinha serviços ofertados 
sempre e que bastava o município manifestar a vontade de contratar os serviços para 
que fossem atendidos. Que os municípios sempre foram incluídos na FESF mesmo 
porque são os municípios instituidores da FESF. Que os municípios precisavam se 
inteirar mais sobre os mecanismos da FESF. A conselheira Kalilly sugeriu que 
houvessem serviços voltados para os municípios. O Dr. Carlos Trindade tomou a 
palavra e explicou que o fórum dos municípios instituidores era o Conselho 
Interfederativo, o qual tinha quatro representações no COC e que o Conselho 
interfederativo era quem deveria trazer o posicionamento dos municípios instituidores 
para as reuniões do Conselho Curador. A Sra. Vielka Lins complementou dizendo que 

portifólio de serviços da FESF pode ser para qualquer município desde que o 
município tenha interesse em contratar. O que os municípios precisavam entender era 
que a FESF não é orçamentada para ter um projeto que contemple os 417 municípios. 
Informou que via o serviço que executa com a parceria com o Estado o Telessaude e 

Apoio Institucional. Que o município precisa ter o protagonismo de trazer qual é a 
sua demanda para que a Fesf formate essa demanda, veja a viabilidade dela e 
contratualize com a FESF. O conselheiro Raul Molina informou que existe uma 
deliberação tomada pela diretoria do COSEMS de que sem a apreciação e a 
manifestação do conselho fiscal dos documentos da FESF — informou que a 
informação que teve era de que os documentos não tinham sido entregues — Neste 
momento foi interrompido pela assessora jurídica do COSE 
documentos tinham sido entregues pelo Controlador 
informou que se tratava do Orçamento 2018 que o 
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50 	deliberar. O Controlador da Fundação, Dr. Marcel Sobrinho, tomou a palavra para 

51 	fazer alguns esclarecimentos importantes. Informou que foram feitas duas reuniões 
52 	com o Conselho Fiscal da Fundação. Uma foi no mesmo dia da última reunião do 
53 	Conselho Curador, e que naquela oportunidade por escolha dos próprios conselheiros 
54 	fiscais ficou encaminhados que os documentos seriam entregues e apreciados durante 

55 	a reunião seguinte — abriu um parêntese para explicar que os documentos pela sua 
56 	extensão não podem ser enviados por email — a reunião foi marcada e remarcada por 
57 	conta da disponibilidade dos conselheiros. Ao ser marcada uma data definitiva para a 
58 	reunião dos três conselheiros que deveriam participar apenas uma compareceu. Que 
59 	foi entregue toda a documentação exigida - inclusive na presença da assessora 
60 	jurídica do COSEMS, lsadora Ribeiro. Que estatutariamente a avaliação dessas 
61 	contas não impactava em nada na necessidade, estatutária, de apresentação do 
62 Orçamento 2018 para os conselheiros e para o conselho fiscal que foram 
63 	conjuntamente com todos convocados para a reunião e que ali não estavam. Que o 
64 arquivo contendo o Orçamento 2018 foi enviado previamente para todos os 
65 	conselheiros. Que tinha certeza de que todos os pedidos foram atendidos e que todos 
66 	os encaminhamentos via estatuto e via regimento estavam dentro das conformidades. 
67 	Que discordava da fala de que o Orçamento de 2018 não seria apreciado porque não 
68 	se tinha uma análise e parecer do conselho fiscal das contas de 2016. O presidente 
69 	fez uma síntese do que havia sido exposto até aquele momento. Em seguida fez 
70 algumas perguntas para melhor entendimento da situação. Perguntou se 
71 	estatutariamente tinha algum prazo para que o Orçamento 2018 fosse enviado ao 
72 	conselho fiscal? Resposta: não. Se tinha algum prazo para a apresentação do 
73 	orçamento 2018? Resposta: sim, até 31 de dezembro. Entendeu que sendo dia vinte e 
74 	um de dezembro que a Fundação estava dentro do prazo de apresentação do 
75 	Orçamento para 2018. O Conselheiro Raul Molina pediu questão de ordem e informou 
76 	que o setor jurídico do COSEMS chegou a conclusão de que o Orçamento de 2018 
77 	não poderia ser apreciado porque não tinha um parecer do conselho fiscal. O 
78 	conselheiro Gerardo falou que enquanto presidente do conselho interfederativo achava 
79 	que o conselho fiscal deveria ter dado um feedback sobre as reuniões que 
80 	aconteceram na Fundação, o que não foi feito. O Dr. Carlos Trindade solicitou ao 
81 	conselheiro Gerardo que acionasse o conselho fiscal e que o quanto antes 
82 	apresentasse o parecer das contas de 2016. O presidente Cássio fez os seguintes 
83 	encaminhamentos de dar início à apresentação do Orçamento 2018 e retrospectiva do 
84 	ano de 2017. Falou da importância de dar um prazo ao conselho fiscal para fazer a 
85 	avaliação da prestação de contas e trazer para apreciação do Conselho Curador. Dr. 
86 	Marcel Sobrinho esclareceu para o conselheiro Raul Molina que a questão do 
87 	conselho fiscal analisar antecipadamente o orçamento estava equivocada e que o 
88 	conselho fiscal tem como papel é o de assessorar o COC, se necessário, não 
89 	precisando ser enviado o orçamento antecipadamente. O conselheiro Gerardo disse 
90 	que não era uma tarefa fácil a análise das contas e que certamente os conselheiros 
91 	sentiriam dificuldade. Dr. Marcel informou que a Fundação já tinha se colocado à 
92 	disposição do conselho fiscal para ajuda-los no que fosse necessário. A Sra. Vielka, 
93 	Diretora de Serviços falou que era importante ficar bem claro que não existia uma 
94 	exigência estatutária do orçamento passar pelo conselho fiscal para depois vir para o 
95 	conselho curador. Que o conselho fiscal deveria estar na reunião para conhecer 
96 	juntamente com o conselho curador a peça orçamentária e fazer o. questionam 
97 	devidos. Em seguida o presidente do COC deu início a Pau a nuca — Orçamento 
98 	2018, pedindo ao Dr. José Santana para fazer a apre 	..'"Dr. José Santana 
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99 	informou que faria a apresentação do Plano de Atividades e o Orçamento 2018. 
100 	Explicou que o Orçamento 2018 era uma peça bem extensa e que o que ele iria 
101 	apresenta era o espelho de resumo e que caso houvesse alguma dúvida a planilha 
102 	poderia ser aberta para apreciação. Explicou que o Plano de Atividades apresentava 
103 	todas as atividades que seriam realizadas com o Orçamento de 2018. Plano de 
104 	Atividades: Serviços SESAB — Contrato Programa; Projeto Primeiro Emprego na área 
105 	de saúde — Contrato SAEB; Programa de Residência FESF/Fiocruz; Convênios com o 
106 	Ministério da Saúde; e Manutenção e Desenvolvimento Institucional. Em seguida 
107 	explicou cada uma das atividades previstas. O Sr. Alisson Sousa aproveitou a 
108 	oportunidade para explicar a conselheira Kalilly como se dava o funcionamento da 
109 	FESF mostrando no orçamento os contratos já existentes. Em seguida Dr. José 
110 	Santana apresentou o Orçamento 2018. Durante a apresentação do orçamento a 
111 	conselheira Kalilly perguntou se as dívidas anteriores dos inadimplentes com a 
112 	Fundação estavam descritas no orçamento. Dr. José Santana explicou que em anos 
113 	anteriores o orçamento era feito com tudo o que a SESAB devia e tudo o que os 
114 	municípios deviam e ai o orçamento ficava, por exemplo, com um valor alto que era 
115 	sabido que os inadimplentes não iriam honrar em sua totalidade. Então por questão de 
116 	praticidade e melhor entendimento esses valores contingenciados entram na peça 
117 	maior que é o orçamento em sua totalidade e que foi enviado para todos. Em seguida 
118 	prosseguiu com a apresentação. O conselheiro Raul Molina sugeriu que os valores 
119 	dos convênios que não tem previsão de pagamento fossem contingenciados ficando 
120 	apenas na peça maior, no que foi aceito por todos. Finda a apresentação Dr. José 
121 	Santana informou que tendo em vista a solicitação, na última reunião do Conselho, de 
122 	vários documentos por parte dos conselheiros, a Direx resolveu confeccionar um CD 
123 	com: Acordo Coletivo; Detalhamento Fornecedores; Saldo do Fundo Patrimonial; 
124 	Relação de Bens; Lista da CER; Aprovação da Prestação de Contas da Fundação 
125 	pelo Ministério Público; Prestação de Contas 2015 e 2016 com protocolo de envio; e 
126 	relatório sobre a execução dos convênios, para que fosse entregue aos conselheiros, 
127 	o que foi feito. Em seguida o Presidente perguntou se ainda algum questionamento e 
128 	em seguida deu duas sugestões de prosseguimento da reunião. A primeira que o 
129 	Orçamento 2018 poderia ser apreciado ali naquele momento e a segunda que poderia 
130 	ser marcada uma próxima reunião para aprovação dando assim o tempo necessário 
131 	para que os arquivos fossem analisados tanto pelos conselheiros como pelo conselho 
132 	fiscal. O conselho decidiu que seria marcada uma data para a próxima reunião cuja 
133 	pauta seria a aprovação do Orçamento 2018. O presidente solicitou ao presidente do 
134 	Interfederativo que acionasse o conselho fiscal para contribuir com a analise e um 
135 	parecer. Dr. Marcel fez a observação que deveria constar em ata que era a primeira 
136 vez que o orçamento da Fundação não era aprovado no mês de dezembro porque 
137 	existe uma previsão estatutária de que o Orçamento deve ser aprovado antes do início 
138 	do exercício. O presidente encaminhou que no dia dezessete de janeiro a tarde, seria 
139 	a próxima reunião com pauta única — Orçamento 2018. O Presidente informou que se 
140 	até a reunião do dia dezessete o conselho fiscal não se pronunciar o Orçamento será 
141 	analisado e colocado para aprovação. O conselheiro Raul Molina perguntou como 
142 	seria o processo de eleição da Fundação e o presidente Cássio respondeu que teria 
143 	de ter uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Dr. Carlos Trindade informou 
144 	que o seu mandato terminaria no dia treze de janeiro. O presidente informou que no 
145 dia dezessete teriam duas reuniões: u 	ária e outra extraordináriaT6 
146 	conselheiro perguntou como ficaria a F 	 s os dias subsequentes ao dia 
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prorrogando a permanência de Dr. Carlos Trindade na Diretoria da Fundação. O 
conselho curador depois da análise da situação concordou em unanimidade com a 
prorrogação da permanência do Dr. Carlos Trindade por mais trinta dias. O presidente 
falou da necessidade de se alinhar o calendário anual de reuniões do Conselho 
Curador com as demais reuniões da CIB e CIT. Depois de discutido o assunto ficou 
acordado que seria sempre um dia antes da CIB à tarde. A conselheira Marleide pediu 
a palavra para informar um pedido dos sindicatos que estava solicitando a diretoria da 
FESF o envio dos recibos de recolhimento do ano de 2017. Em seguida Dr. Carlos 
Trindade desejou um Feliz Natal e Boas Festas para todos. O presidente Cássio 
também desejou boas festas ressaltando as vitórias de dois mil e dezessete. O 
conselheiro Raul Molina registrou as condolências para o conselheiro Ricardo 
Mendonça pelo falecimento da sua 
reunião. Assim, eu, Angélica Mar 
pelos senhores membros assina 
de 2017. Angélica Marques Cost 
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CONVIDADOS: 

Lista de Presença da 73a Reunião Ordinária 
21 de dezembro de 2017 

(Co 	elho Curador - FESF-SUS 

Conselheiros: 

Cássio André Garcia (Titular) 
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Gerardo Azevedo Junior (Titular) 	 
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PROC. N" 51944/2019 
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 73a reunião ordinária do 
Conselho Curador, que ocorreu no dia 21/12/2017, 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 aprovação do orçamento de 2018. 

Estavam presentes na reunião os componentes do Conselho Curador: CÁSSIO 
ANDRÉ GARCIA; IVONILDO BASTOS DOURADO; RAUL MOREIRA MOLINA BARRIOS; 
GERARDO AZEVEDO JUNIORi KALILLY LEMOS SANTOS DA ROCHA; FERNANDO 
ANTÔNIO MAIA DA SILVA; ANGELO AUGUSTO PHILOCREON DE CASTRO LIMA; 
RAIMUNDO RODRIGUES CINTRA; MARLEIDE CASTRO DOS SANTOS (Suplente); LÍDIA 
AMOR1M (Suplente), e os Membros da FESFSUS: CARLOS ALBERTO TRINDADE; JOSÉ 
SANTOS SOUZA SANTANA; VIELKA LINS; LEILA FRAGA COUTINHO; MARCEL 
LEANDRO RIOS MATOS SOBRINHO e AL1SSON SOUZA. 

Dando cumprimento à pauta, o Conselheiro Raul Molina informou que o orçamento 
de 2018 não poderia ser apreciado em virtude da ausência do parecer do Conselho Fiscal. O Sr. José 
Santana. Secretário-Executivo, fez a explanação do plano de atividade e orçamento para o ano de 
2018. O plano de atividades é composto por: serviços SESAB - contrato programa; projeto primeiro 
emprego na área da saúde - contrato SAEB; Programa de residência FESF/Fiocruz; convênios com 
o Ministério da Saúde; e manutenção e desenvolvimento institucional. 

Posteriormente, o Conselheiro Carlos Trindade informou o término do seu mandato 
em 13/01/2018 e, após a análise da situação, o Conselho deliberou, por unanimidade, a prorrogação 
da permanência do Conselheiro Carlos Trindade por mais trinta dias. 

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 21/12/2017. AUTORIZANDO a sua averbação no respectivo Cartório do Oficio de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Salvad , 04 de ab ide 2019. 

LUIZ EUGÊN1 !FUNDA 
Promotor de Just 

RODRIGO DE SUS FRANÇA 
Estagiário de Direito 

NÚCLEO DO TERCEIRO SETOR — NUTS 
Av. Joana Angélica, n.° 1.312 - Anexo. 40  andar. salas 409 e 411-A — Nazaré 

CEP 40050-001 Salvador - BA (Tela: 3103-6819/6816,6815-fax) E-mail: nunéampba.mp.br  
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