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            Conselho Curador da Fundação Estatal Sa úde da Família (FESF)  2 

Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, em sala de conferência on 3 

line, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 4 

Estatal Saúde da Família (FESF) : Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Isabella Paim 5 

Andrade (Titular-GOVERNO), Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular-CES), Marleide 6 

Castro dos Santos (Suplente-CES), Gleiciane Birschner Hora (Titular-MUNICIPIOS), Bárbara 7 

Conceição Vilas Bôas Marques Britto (Titular-TRABALHADORES), Patrícia Carvalho Andrade 8 

(Titular-TRABALHADORES), Amanda Costa Melo (Suplente-TRABALHADORES), Viviane 9 

dos Santos Patrocínio (Suplente-TRABALHADORES), José Cristiano Soster (Suplente-10 

SESAB), Yolanda Silva de Oliveira (Suplente-TRABALHADORES), Raul Moreira Molina 11 

Barrios (Suplente-COSEMS), Stela Souza (Suplente-Cosems), dos membros da FESFSUS:  12 

José Santos Souza Santana (Diretor Interino), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Diretor Geral 13 

Eleito), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), Alisson Sousa (DGS), José Rogério Lima Velame 14 

(DCTI), Ivonildo Dourado Bastos (DGI). Convidados:  Isadora Ribeiro (COSEMS), Juarez 15 

Sacramento (DGI), às nove horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01 - 16 

Informe qualificado sobre o Convênio Consórcio Nord este; Pauta 02 - Orçamento 2021. 17 

O presidente deu início à reunião com o primeiro ponto de pauta: Informe qualificado sobre 18 

o Convênio Consórcio Nordeste. O diretor Ricardo Mendonça explicou que a apresentação 19 

do informe qualificado se dava naquela reunião por ter uma peça orçamentária que foi 20 

inserida para 2021 e precisava ser apresentada antes da apresentação do mesmo. Em 21 

seguida Dr. José Santana explicou que era expectativa de realização de um convênio com o 22 

Consórcio Nordeste e que iria explicar o que era esse Convênio 02/2020. Que constituem 23 

objetos deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO: I) a participação do CONSÓRCIO, na 24 

condição de parceiro público e em conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma 25 

Eletrônica da Saúde (iPES); II) a utilização e desenvolvimento compartilhado  de aplicativo, 26 

denominado – MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19)  - para apoiar as 27 

atividades de controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, e não envolveu repasses 28 

financeiros. Que as metas eram: I – Conexão à iPeS dos estados membros do Consórcio 29 

Nordeste que assinarem termo de adesão ao Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2020, 30 

de acordo com as necessidades apresentadas pelos estados e às possibilidades tecnológicas 31 

do atual estágio de desenvolvimento da iPeS; II – Conexão à iPeS de 02 (dois) municípios de 32 

cada estado membro do Consórcio Nordeste que assinar termo de adesão ao Convênio de 33 

Cooperação Técnica nº 02/2020, de acordo com as necessidades apresentadas pelos 34 

municípios escolhidos e às possibilidades tecnológicas do atual estágio de desenvolvimento 35 

da iPeS; III – Concepção e desenvolvimento de Sala de Situação que possibilite o 36 

monitoramento da evolução da pandemia da COVID-19 no território nordestino; IV - 37 

Customização do Aplicativo Monitora COVID-19 para atender aos requisitos definidos pelo 38 

Consórcio Nordeste; V – Disponibilização do Aplicativo Monitora COVID-19 à população 39 

nordestina; VI - Customização da Ferramenta para Retaguarda Clínica do Aplicativo Monitora 40 

COVID-19; VII – Treinamento de equipe de profissionais de saúde para atendimento à 41 

distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19, conforme solicitação dos estados 42 

membros que aderirem ao Convênio 02/2020; VIII – Armazenamento das informações 43 

coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro eletrônico de saúde (RES) da 44 

Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES); IX – Divulgação do Aplicativo Monitora COVID-19 nos 45 

estados do Nordeste. E todas essas metas foram cumpridas. Que no início de 2021 o 46 

Consórcio Nordeste manifestou o interesse em continuar no desenvolvimento da IpeS e a 47 

FESF vai fazer o 1o Termo Aditivo a esse convênio agora com a possibilidade de repasse de 48 

recursos financeiros. Que o objeto deste primeiro aditivo será: Serviços técnicos 49 

especializados para realização de desenvolvimento e operação da Plataforma Eletrônica da 50 

Saúde (iPES), visando desenvolver e implantar solução para apoio à gestão do programa de 51 

vacinação contra a COVID 19; a conexão, interoperação e integração de dados, informações 52 

e sistemas de informação; além do desenvolvimento de modelos de informação, 53 

funcionalidades e soluções, com o objetivo de ampliar o alcance da iPES aos estados 54 

membros do Consórcio Nordeste interessados e municípios selecionados, subsidiando 55 



governos, profissionais de saúde e outros agentes, no planejamento, execução e monitoração 56 

de ações de saúde, individuais e coletivas, para enfrentar a pandemia do coronavírus, direta 57 

ou indiretamente, e qualificando a atenção à saúde. Com os seguintes objetivos específicos: 58 

I) Cadastrar indivíduos na iPES, através dos registros de atendimentos clínicos realizados na 59 

plataforma eSUS-APS da atenção primária em saúde do estado participante, bem como com 60 

atualização de dados cadastrais pelos cidadãos (endereço e informações de contato). II) 61 

Disponibilizar o Registro Eletrônico da Saúde da iPES, acessível a profissionais de saúde e 62 

aos cidadãos de todo o estado, por meio do Portal Clínico (web) e do aplicativo para 63 

smartphones da iPES. III) Disponibilizar dados e informações para a tomada de decisões de 64 

gestão de sistema de saúde, de serviços de saúde e do cuidado. IV) Oferecer relatórios 65 

analíticos básicos para análise de dados e API que permitam enviar esses mesmos dados 66 

para soluções de análise de dados do estado. V) Prover solução de gestão de 67 

disponibilidades e agendamento de vacinação, integrada ao cadastro de cidadãos do estado, 68 

com validação de dados junto às bases do Cartão Nacional de Saúde do MS. VI) Permitir aos 69 

cidadãos realizar agendamento de vacinação, através do uso do aplicativo para smartphones 70 

e do Portal Clínico (web)  da iPES. VII) Disponibilizar serviços de interação inteligente com os 71 

cidadãos, na forma de notificações (push-notification em aplicação de celular, email ou sms), 72 

chatbot ou interfaces especializadas para: identificação e localização de pontos de vacinação 73 

mais próximos, notificação de agendamentos, segunda dose, coleta de informações sobre 74 

reações e efeitos adversos, sintomas de infecção e desenvolvimento de Covid19. VIII) 75 

Integrar informações de Atenção Primária em Saúde (Registro de Atendimentos Clínicos e 76 

Registros de Imunização), das unidades básicas de saúde dos municípios do estado geridas 77 

pelas soluções eSUS-APS (versão 4.0.0 ou superior), ao Registro Eletrônico de Saúde (RES). 78 

IX) Integrar informações registradas no SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional 79 

de Imunizações do MS) para incorporação dos registros de imunizações ao RES dos 80 

cidadãos (imunizações não realizadas nas unidades básicas de saúde integradas através do 81 

eSUS-APS), caso os dados identificados sejam disponibilizados pelo MS para os estados 82 

participantes (extração de bases ou APIs). X) Integrar informações de notificação de eventos 83 

relacionados à COVID 19 do estado, registradas no sistema eSUS Notifica do MS (opcional). 84 

XI) Integrar informações de resultados de exames realizados para detecção de infecção pelo 85 

Corona Virus, registrados no sistema GAL do MS (opcional). XII) Disponibilizar as 86 

informações integradas de saúde dos pacientes, através de Registro Eletrônico de Saúde 87 

(RES), para profissionais de saúde que atuem na rede de atenção à saúde do estado. XIII) 88 

Permitir o controle das preferências de privacidade e acesso aos dados de saúde, bem como 89 

o compartilhamento e a visualização das informações de saúde individuais pelos cidadãos. 90 

XIV) Assistir a operação da iPES no estado, de modo não presencial. Em seguida apresentou 91 

o Cronograma de Implantação com duração de 12 meses. Em seguida apresentou o 92 

Cronograma de Desembolso explicando que estava dividido em duas partes: fixa e variável 93 

(referente à adesão dos municípios). Valor Total do Convênio - R$4.912.600,00. Que a 94 

implantação da iPeS já estava em fase de implantação no Piauí e Pernambuco e em 95 

negociação avançada com o estado do Rio Grande do Norte para implantação. Explicou 96 

como se dá a adesão dos Estados: o estado faz um convênio formalizando o interesse da 97 

adesão ao Consórcio Nordeste e entra no contrato de rateio do Consórcio com mais o valor 98 

de adesão à iPeS. Em seguida finalizou a apresentação. O presidente falou da importância do 99 

Informe para que os conselheiros tivessem ciência do Projeto. Em seguida abriu a fala para 100 

os demais conselheiros. O conselheiro Marcos pediu a palavra e perguntou se teria algum 101 

custo para a Fundação, se já estava entrando algum dinheiro, quais os profissionais 102 

envolvidos, se  a tabela é 2020, se 2021, se 2022. O presidente perguntou se o contrato com 103 

o Consórcio já tinha sido assinado e Dr. José Santana respondeu que não. Perguntou como 104 

se dava a participação dos municípios. Como se fazia para os municípios aderirem e qual o 105 

custo. Que gostaria que Rogério tomasse pé disso. Que provavelmente teria a adesão do 106 

Estado da Bahia e seria interessante a interlocução com a SESAB. Pediu a Rogério para 107 

conversar com Diego pessoa responsável pela TI na SESAB. Dr. José Santana respondeu às 108 

perguntas dos dois conselheiros: Respondendo a Marcos, explicou que o processo das iPes 109 

começou em 2019 com a encomenda tecnológica e foi aprovada a melhor proposta para 110 

desenvolver a plataforma que foi as duas parceiras a CORE e STARTA. Que Rogério já tinha 111 



conhecido o pessoal e já estava se apropriando do assunto que para ele era fácil por ser da 112 

área. Que no próprio contrato de encomenda tecnológica já previa as três parcerias.  Que os 113 

profissionais da FESF que estão envolvidos são: a diretoria executiva da FESF, 114 

pesquisadores da Fesf coordenados pelo Dr. Hêider Aurélio.  Em relação às perguntas do 115 

presidente Cássio respondeu que o convênio era para já ter sido assinado conforme o 116 

cronograma apresentado, mas ainda está tramitando na PGE do Piauí porque a presidência 117 

do Consórcio Nordeste está com o governador Ueliton. Que a participação dos municípios se 118 

dá a partir da sua adesão ao convênio do Consórcio fazendo o repasse para o Consórcio para 119 

o pagamento da iPes, ou pode aderir diretamente com a FESF. Sugeriu que essa adesão 120 

pudesse ser via Cosems. Se o COSEMS tiver interesse. Que o custo varia com o porte 121 

populacional e é bem mais modesto do que o dos Estados. Que se o Estado adere os 122 

municípios já podem usar algumas coisas, mas que era importante o município aderir para 123 

que fosse feita a integração específica da rede de saúde do município. Que quando o Estado 124 

adere a iPes adere ao centralizador Estadual da Atenção Básica, e que as informações não 125 

são tão detalhadas quanto o prontuário eletrônico direto que está na unidade. O conselheiro 126 

Marcos pediu a palavra e perguntou: qual percentual de cotas das empresas envolvidas e se 127 

o investimento inicial foi da FESF. O conselheiro Raul pediu a palavra dizendo que falando 128 

pelo COSEMS estavam ali para a ação efetiva junto aos municípios e solicitou ao presidente 129 

Cassio e à diretoria executiva da FESF que consolidasse um documento dizendo aos 130 

municípios qual o produto tinha para ser oferecido e que aquela era a oportunidade ideal para 131 

isso porque o projeto era necessário nos municípios. Respondendo ao conselheiro Raul, Dr. 132 

José Santana falou que concordava plenamente e que era para colocar a mão na massa, e 133 

que o Diretor Ricardo já tinha sinalizado a necessidade de marcar uma reunião com o 134 

COSEMS para fortalecimento da ideia e informações e que a pedido do presidente o Sr. 135 

Rogério iria liderar as articulações junto à SESAB. E respondendo ao conselheiro Marcos 136 

explicou que no contrato de encomenda tecnológica ela se concretizando a iPes seria 137 

institucionalizada, mas que desde a reunião do COC onde a iPes foi apresentada nada foi 138 

feito em relação ao assunto. Que os dois parceiros privados detêm 60% e a Fesf 40%. O 139 

conselheiro Marcos pediu ao presidente que pautasse o assunto da iPes em uma outra 140 

reunião como pauta e não como informe. O diretor geral Ricardo pediu a palavra para fazer 141 

algumas considerações sobre a fala do conselheiro Marcos. Que claro que a Diretoria 142 

Executiva da Fesf iria trazer os esclarecimentos sobre a constituição da iPes para todo o 143 

conselho. Que já estava fazendo sendo feito pelo Sr. Rogério Velame um folder para todos os 144 

municípios e para o próprio Estado e que queria informar que alguns municípios já tinha 145 

procurado a FESF para a implantação do Sistema iPes. Falou para o conselheiro Raul que a 146 

diretoria iria procurar o COSEMS sim. Dr. José Santana explicou que com relação ao 147 

investimento feito pela FESF, as empresas parceiras também investiram em tecnologia. O 148 

diretor Rogério explicou ao conselheiro Marcos que o investimento não era só da Fesf porque 149 

tinha o aporte de tecnologia que são os produtos onde está construída a plataforma, a 150 

expertise dos profissionais que foram alocados no desenvolvimento. Que existiam inúmeras 151 

possibilidades de serviços que seriam oferecidos à SESAB e aos municípios. Em seguida Dr. 152 

José Santana respondeu a uma pergunta da conselheira Bárbara. Que a FESF continua 153 

sendo uma instituição pública e o que estava sendo discutido era uma possível criação de 154 

empresa para explorar o ativo de inovação da plataforma. Que essa que era a pendência para 155 

o conselho discutir. O diretor Ricardo fez um encaminhamento de colocar na próxima reunião 156 

do conselho este ponto de pauta e a Direx irá trazer todas as informações para o conselho. 157 

Que a decisão final será do conselho. O presidente informou que a conselheira estava 158 

pedindo para ser um ponto de pauta único. Perguntou de onde saiu o fundo de investimento. 159 

Dr. José Santana informou que foi o recurso que a FESF tem estatutariamente para investir 160 

em ciência, tecnologia e inovação e é limitado pela parte variável do contrato de programa 161 

com a SESAB. Em seguida o presidente deu início ao segundo ponto de pauta: Orçamento 162 

2021. Em seguida Sr. Juarez fez a apresentação do Orçamento 2021. O diretor Ricardo pediu 163 

para constar em ata que o Orçamento 2021 foi apresentado no final do ano passado mas na 164 

época o conselheiro Almerico da Casa Civil fez algumas considerações que serão 165 

esclarecidas na apresentação do Sr. Juarez. Porque já estava sendo apresentado fora do 166 

prazo e era matéria deliberativa. Dr. José Santana reforçou foi apresentado no prazo e que 167 



estava sendo aprovando fora do prazo. Em seguida Sr Juarez iniciou a apresentação dizendo 168 

que já tinha sido feita no final de 2020, que tinha sofrido algumas alterações que seriam 169 

justificadas ao longo da apresentação. ORÇAMENTO 2021 – RECEITAS  -  Receita Estadual 170 

– SESAB  num valor de R$50.875.608,03. Nota Explicativa para o Contrato SESAB - Os 171 

programas do PNH, Apoio, Telessaúde, Regulação e HPP, tiveram os valores alocados ao 172 

orçamento e estimados de janeiro a dezembro. O Termo Aditivo ao contrato destes 173 

programas possui vigência até o mês de agosto de 2021. Os valores dos programas do 174 

LACEN/CIEVS e Médicos/Enfermeiros Regulador COVID 19, por sua vinculação especifica 175 

para o enfrentamento da pandemia, foram alocados os valores até a vigência dos contratos 176 

em agosto de 2021. Receita Estadual – SAEB  num valor de R$ 50.427.082,70. Nota 177 

Explicativa para o contrato SAEB – Os valores do programa do PPE foram estimados para os 178 

meses de janeiro a dezembro. O Termo Aditivo do contrato possui vigência até o mês de 179 

setembro de 2021. Valores a receber da SESAB períodos anteriores num valor de R$ 180 

5.339.919,05. Valor Total Estado  – Programas – R$106.642.609,78; Operacional – 181 

95.405.995,66; Administrativo – 8.292.050,15; Variável – 1.677.551,67; Contingência – 182 

1.267.012,12. Receita de Convênios : a) Municipais num total de R$9.056.104,80. b) 183 

Consórcio Nordeste num valor de R$4.912.600,00. c) Federais num valor de R$100.000,00. 184 

Total de Convênios – R$ 14.068.704,80.  Nota Explicativa - O Convênio de Lauro de Freitas 185 

encerrou sua execução em outubro de 2019, consta no orçamento de 2021 o valor do saldo 186 

remanescente em conta, aguardando finalização do processo de prestação de contas final. O 187 

Convênio de Dias D'Ávila apresenta no orçamento valores estimados para os meses de 188 

janeiro e fevereiro, devido a seu encerramento em 29 de fevereiro de 2021, atualmente em 189 

processo de prestação de Contas final. O Convênio de Camaçari teve seu prazo de vigência 190 

ampliado para o mês de abril de 2023, este orçamento ainda não contempla os valores desta 191 

renovação no exercício de 2021, referente aos meses de abril a dezembro. Os valores do 192 

Convênio do Consórcio Nordeste, foram estimados em função da previsão de início da sua 193 

execução em 2021. Previsão outras receitas  – R$ 3.456.172,30. Nota Explicativa - O valor 194 

alocado ao Fundo Patrimonial, estimado para o ano de 2021 em R$ 3.439.634,50 aguarda a 195 

sua regularização com a devolução à conta de um valor bloqueado judicialmente no valor total 196 

de R$ 3.300.525,18. Total das Receitas para 2021  num valor de R$ 124.167.486,88. 197 

ORÇAMENTO 2021 – DESPESAS  - Despesa Estadual – SESAB  num valor de R$ 198 

45.533.669,28. Despesa Estadual – SAEB  num valor de R$ 46.626.046,31. Valor Total 199 

Estado  – 92.159.715,59. Despesa de Convênios : a) Municipais num total de 200 

R$9.056.104,80. b) Consórcio Nordeste num valor de R$4.912.600,00. c) Federal – 201 

INOVASUS num valor de R$100.000,00. Total de Convênios – R$ 14.068.704,80.  Despesas 202 

Sede: Sede Administrativa – R$8.292.050,15; Projetos Fesftech/Residência – 203 

R$1.677.551,74; Parcelamentos PRT/PERT – R$4.513.292,30; Aquisição Sede – Fundo 204 

Patrimonial R$3.456.172,30. Total das Despesas para 2021  num valor de R$ 205 

124.167.486,88. Sr. Juarez justificou a alteração nos valores apresentados em reunião 206 

anterior: Previa do Orçamento apresentada  – R$114.459.968,73. Alterações ocorridas : a) 207 

Prorrogação por mais 6 meses LACEN/CIEVS-COVID 19 num valor de R$2.591.021,28; b) 208 

Prorrogação por mais 6 meses Médicos/Enf.-COVID 19; c) Alteração de valores Convênio 209 

Salvador num valor de R$166.282,61; d) Alteração de valores Convênio Camaçari num valor 210 

de R$140.788,90; e) Convênio Consórcio Nordeste num valor de R$4.912.600,00. Valor do 211 

Orçamento 2021 para aprovação: R$124.167.486,88 . Em seguida o presidente abriu para 212 

os questionamentos dos conselheiros presentes. A conselheira Yolanda pediu a palavra. 213 

Disse que não ficou claro para ela a questão do pagamento referente a parte variável do 214 

contrato da SESAB e com relação a parte de contingência do contrato da SAEB e que 215 

gostaria de saber como foi utilizado o recurso para a criação da iPes. Sr. Juarez explicou que 216 

todo valor recebido a título de variável está totalmente dedicado a manutenção da Fesftech. E 217 

todos os valores de contingência são destinados a questões trabalhistas. Para que ficasse 218 

mais claro, mostrou, novamente, a parte da apresentação onde tinha as informações para que 219 

ficasse clara a sua explicação para a conselheira. Dr. José Santana perguntou se por acaso 220 

não tiver despesas desta natureza se o valor permanece. Sr. Juarez respondeu que os 221 

valores ficam em conta, porque a sua destinação primordial é para despesas trabalhistas e 222 

rescisórias. O conselheiro Raul Molina pediu a palavra. Disse que tinha sido contemplado 223 



com as explicações do Sr. Juarez. Que sugeria que os valores que estão parcelados e 224 

comprometidos aparecessem na peça orçamentária. Que sabia da preocupação da Comissão 225 

de transição com ações futuras por conta das questões trabalhistas já existentes e não 226 

sabiam se haveria recursos para as próximas ações da Fundação. Que seria interessante se 227 

ter a demonstração contábil que é a coisa que realmente irá acontecer, para que os 228 

conselheiros pudessem enxergar melhor a situação. O conselheiro Marcos pediu a palavra. 229 

Disse que por ser leigo não consegue entender muito bem se o orçamento traz uma 230 

perspectiva positiva ou negativa e que fica preocupado com as despesas impositivas que a 231 

Fesf tem que arcar. Que achava que o Orçamento tinha de trazer o que a gestão pensa para 232 

o futuro. Que diante das despesas seria preciso começar um processo de economicidade. 233 

Que o orçamento precisa ter previsão de despesas para o conselho, para qualificação dos 234 

conselheiros e estruturação do conselho. Disse que não entendeu a questão do investimento 235 

e queria saber se o que a FESF recebe bate com o que se gasta. Que gostaria de investir na 236 

modernização da Fesf. Que para aprovar o orçamento precisava saber o que já aconteceu 237 

porque já estava quase na metade do ano. Que achava que o orçamento mesmo sendo 238 

aprovado na reunião ele teria que ser revisitado para maior entendimento. A conselheira 239 

Marleide pediu a palavra. Disse que os seus questionamentos são os mesmos dos 240 

conselheiros Raul e Marcos. O presidente disse que também concordava com os dois e 241 

sugeria que antes da próxima apresentação sobre orçamento caberia uma apresentação para 242 

entendimento das planilhas, para deixar mais claro. Em seguida encaminhou a votação para 243 

aprovação do orçamento 2021 com a ressalva de que fosse apresentado com mais clareza os 244 

pontos que foram destacados pelos conselheiros Raul e Marcos. E que num momento 245 

oportuno o assunto fosse trazido novamente ao conselho e que votava pela aprovação dado 246 

que já estava em maio/2021. Em seguida iniciou a votação. Finda a votação o Orçamento 247 

2021 foi aprovado por todos  com as ressalvas já citadas acima. O diretor Ricardo informou 248 

que a partir dali a diretoria iria trazer o orçamento contábil e financeiro para que os 249 

conselheiros possam tomar conhecimento durante o ano letivo de 2021. O que já foi gasto e 250 

com as devidas informações solicitadas pelos conselheiros, na reunião. O conselheiro Raul 251 

pediu a palavra. Disse que gostaria de sugerir um novo arcabouço jurídico para a Fundação 252 

no intuito de desburocratizar alguns processos que inclusive estava retardando a transição. 253 

Que a contratação de um escritório deveria passar pelo conselho e o contratado deveria ter 254 

habilidade com Fundação. Que poderia estar usufruindo dos benefícios da pandemia. Que 255 

queria fazer um encaminhamento de se fazer uma revisão do arcabouço jurídico da Fesf. O 256 

conselheiro Marcos pediu a palavra. Explicou que essa questão seria tratada na próxima 257 

reunião do COC. E não tendo mais nada a ser tratado o presidente finalizou a reunião. Assim, 258 

eu, Angélica Marques Costa, lavrei a presente ata. Salvador, 11 de maio de 259 

2021.__________________________________________  260 


