
Ata da 30ª Reunião Extraordinária l 2021 1 

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

Ao terceiro dia de novembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 3 

FESFtech, situada no Edf. Tecnocentro, R. Mundo, 121 – 3º andar – Trobogy, 4 

Salvador – BA e em sala de conferência on-line, com a presença dos senhores 5 

membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF): 6 

Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Isabella Paim Andrade (Suplente-Governo), 7 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Titular-CES), Gleiciane Birschner Hora (Titular-8 

Municípios), Bárbara Conceição Vilas Bôas Marques Britto (Titular-Trabalhadores), 9 

Yolanda Silva de Oliveira (Suplente-Trabalhadores), Roberta Sampaio (Titular- 10 

Governo), Raimundo Cintra (Suplente-CES), dos membros FESFSUS: Ricardo Luiz 11 

Dias Mendonça (Diretor Geral), José Santos Souza (Diretor Adjunto), Alisson Sousa 12 

(DGS), Rogerio Velame (DCTI), Ivonildo Dourado (DGI), Leila Fraga Coutinho 13 

(PROJUR), Uelber Calixto (Controladoria), convidados: Aline de Oliveira Costa e 14 

Isadora Maia às nove horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01 – 15 

Informes; Pauta 02 – Apresentação de Proposta: Gestão da Maternidade Dr, 16 

Joaquim Sampaio. A reunião iniciou com a Pauta 01 – Informe 1 – o presidente do 17 

Conselho Curador iniciou comunicando e parabenizando que o conselheiro Marcos 18 

Antonio foi eleito presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES). Pediu que 19 

existisse um fluxo para assinatura das atas, onde consiste em a ata ser enviada via e-20 

mail para apreciação dos conselheiros e caso não haja nenhuma alteração a mesma 21 

deverá ser assinada na próxima reunião do Conselho Curador, levando em 22 

consideração que as reuniões deverão ser preferencialmente de forma presencial. 23 

Informe 2 - O Diretor Geral convidou todos os presentes para participar do Novembro 24 

Negro FESF, que terá início amanhã, dia 04 de novembro. Parabenizou o novo 25 

presidente do CES, desejou sorte e sucesso em sua gestão e colocou a Fundação à 26 

disposição do CES. Informe 3 - O conselheiro Raimundo Cintra informou que fez parte 27 

da comissão que elegeu para diretoria do Hospital das Clinicas, o Professor Valber, da 28 

Chapa 1. Parabenizou o conselheiro Marcos pela trajetória. Após os informes, o 29 

presidente agradeceu a contribuição de todos e deu continuidade a reunião, perguntou 30 

se os conselheiros (as) aprovavam a Ata da 94ª Reunião Ordinária, todos 31 

concordaram e o mesmo deu como aprovada a Ata e seguiu com a Pauta 02 – 32 

Apresentação de Proposta: Gestão da Maternidade Dr, Joaquim Sampaio, o 33 

diretor Adjunto, informou que a Fundação foi procurada pela SESAB para avaliar a 34 

possibilidade de fazer a gestão da Maternidade. Que foi feita uma consulta a PJE onde 35 

a mesma se manifestou favorável à gestão da Maternidade pela FESF e entende que 36 

o ideal seria a celebração de um contrato de programa. Que além de apresentar a 37 

proposta que vem sendo trabalhada por essa diretoria, o objetivo da reunião era a 38 

aprovação da FESF para fazer a gestão da unidade e celebrar esse novo projeto com 39 

a SESAB. Iniciou a apresentação do slide com a proposta de gestão, sinalizou o objeto 40 

desse contrato, o perfil assistencial que conta com obstetrícia clinica e cirúrgica, 41 

gestação de alto risco, pediatria clínica e cirúrgica, UTI pediátrica e neonatal, UCI 42 

neonatal convencional e canguru e CPN intrahospitalar, totalizando 105 leitos da 43 

maternidade de Ilhéus, citou os principais serviços assistenciais, mostrou o 44 

organograma para gestão do hospital onde será composta por quatro diretorias: 45 

médica, de enfermagem, de integração do cuidado e administrativa/financeira e citou 46 



suas composições. Mencionou os cargos profissionais que participarão de processo 47 

seletivo, bem como sua remuneração conforme previsão no plano de Emprego, 48 

Carreira e Salário da FESF, carga horária e quantidade de profissionais. Salientou que 49 

parte da equipe será montada por cargo e a parte de profissionais da assistência será 50 

por seleção publica. A conselheira Bárbara perguntou como será a contratação 51 

médica, José Santana comunicou que será por PJ, onde a Fundação irá lançar um TR, 52 

uma licitação. O diretor Ivonildo perguntou se terá grupo, José Santana esclareceu 53 

que independente da modalidade será todos PJ, inclusive esse modelo foi formatado 54 

após analise do mercado de trabalho em Ilhéus, que foi avaliado as experiências de 55 

gestão hospitalar e todos estão trabalhando e recomendando médico PJ visto que a 56 

modalidade CLT para médicos plantonistas não tem dado certo nos hospitais. A 57 

conselheira Barbara questionou se os valores apresentados eram de remuneração 58 

base, o diretor adjunto disse que se tratava da remuneração bruta e esclareceu que é 59 

o valor do PEC. O Diretor Geral complementou dizendo que o valor era um pouco a 60 

cima do praticado na região, que foi feito uma pesquisa em todo Estado da Bahia, nos 61 

valores praticados em algumas Fundações Estatais e em empresas maranhenses. 62 

José Santana reforçou que a remuneração básica dos profissionais está conforme 63 

plano de Emprego, Carreira e Salário, e caso haja algum ajuste regional poderá incluir 64 

nas gratificações. Bárbara então questionou se o valor exibido era o básico. O diretor 65 

adjunto esclareceu que se tratava do salário básico com gratificação quando houver. 66 

Deu continuidade à apresentação citando os cargos comissionados, remunerações e 67 

quantitativo de profissionais, baseados na mesma tabela de cargos da Fundação. Em 68 

seguida mostrou o orçamento geral de forma detalhada onde constavam os itens e 69 

seu custo operacional de valor mensal, trimestral e anual, encerrou a apresentação 70 

inteirando o total geral que será de R$78.138.432,42 e se colocou a disposição para 71 

duvidas. O presidente do Conselho retomou a palavra dizendo que este era um 72 

processo que já vinha discutindo a alguns meses, já tinha dado alguns passos 73 

anteriores dentro do Conselho, onde foi a criação da nova diretoria. Reforçou que a 74 

SESAB vem buscando alternativa de gestão para as unidades hospitalares e acredita 75 

que a FESF seja uma destas alternativas, que este momento já era um diferencial se 76 

for comparar com as Organizações Sociais de Saúde, que estavam dentro de um 77 

Conselho onde existe uma pluralidade de entidades, com representantes do governo, 78 

trabalhadores, entre outros, e isso já era um diferencial. Que entende as dificuldades 79 

da FESF em fazer este planejamento e por isso a SESAB estará sempre junta, pois 80 

esse contrato também é novidade para eles, por isso vem tendo conversas com a 81 

PGE, para ter a garantia jurídica. Está encaminhando para que a FESF seja efetivada 82 

como a entidade que vai fazer a gestão da Maternidade. Parabenizou a Fundação por 83 

todos os movimentos que vem fazendo ao longo desses meses com toda equipe e 84 

voltou a colocar o Estado à disposição para seguir avançando. Deu a palavra à 85 

conselheira Barbara, que parabenizou a Fundação e agradeceu a parceria da SESAB, 86 

falou o quanto é importante adentrar em outros municípios e devida a sua experiência 87 

na área, quis fazer uma contribuição referente ao organograma, sinalizou que foi 88 

colocado na parte de enfermagem, lideres e equipe de enfermagem, mas que na 89 

prática sempre tem problemas em relação à gestão hospitalar, existe a diferença entre 90 

coordenadores, que atuam nos programas ligados a enfermagem e os supervisores, 91 

que supervisionam as ações, então teriam que colocar essa função de supervisão 92 

para que não precise haver essa troca de folga por prestação de serviço, por isso seria 93 

deixar claro no organograma dessa maneira. Em seguida perguntou se havia a 94 



intenção de ser unidade escola. O presidente passou a palavra para conselheira 95 

Roberta Sampaio que ressaltou sua felicidade com a pauta desta reunião, disse que é 96 

mais uma diversificação e um desafio extremamente importante que além de 97 

parabenizar recomenda muito cuidado, pois haverá cobranças por uma possibilidade 98 

de diversificação de atuação de trabalho e mais do que isso, de regulação do 99 

mercado, que a Fundação serve para este fim, regular o mercado. Que leu o parecer 100 

da PJE e achou extremamente motivador e oportuno. Acrescentou que não viu na 101 

apresentação o fundo administrativo, perguntou como a FESF irá se remunerar a partir 102 

deste contrato, que todos os programas que tem conhecimento possuem um fundo 103 

administrativo de 7,5 %, 7% ou 5%, de onde irá sair à remuneração e por que não há 104 

neste contrato a previsão do fundo administrativo da Fundação. O presidente passou a 105 

palavra para o conselheiro Antonio Marcos que iniciou sua fala saudando todos os 106 

presentes, agradeceu o apoio de todos que estiveram na torcida e contribuíram com a 107 

sua presidência no Conselho Estadual de Saúde, sabe que a FESF é muito importante 108 

para o estado da Bahia, que este contrato traz a certeza que a FESF irá trilhar novos 109 

caminhos e garantirá sua saúde financeira. Pensa que um dia a FESF possa ter o 110 

programa Mais Médico que seria uma possibilidade muito grande e atrativa para os 111 

médicos que virão e a única questão é que não tem a educação permanente e 112 

precisava estar em gestão participativa, que seria um grande diferencial saber que 113 

teria ações voltadas para este fim e até mesmo criar um Conselho construtivo, mas 114 

acredita que este contrato irá ampliar espaços para FESF assumir outras unidades, 115 

mas ainda sim a Fundação continuará com sua origem de fortalecer a atenção básica, 116 

que essa é a possibilidade de fazer a saúde de forma integrada. Finalizou dizendo que 117 

confia no acerto deste contrato e no diretor geral que já vem demonstrando que a 118 

FESF vem respirando novos ares. A conselheira Gleiciane pediu a palavra e iniciou 119 

parabenizando Antonio Marcos, disse ter achado justo o resultado da eleição e que 120 

estava vivendo um momento diferente, de poder reunir para discutir o teor de um 121 

contrato de grande importância, finalizou sua fala parabenizando a todos os envolvidos 122 

e que por parte dela já estava aprovado. O presidente Cassio Garcia retomou a fala 123 

respondendo a pergunta da conselheira Roberta, disse que em relação ao fundo 124 

administrativo considera que neste tipo de situação abriria um precedente dentro da 125 

Secretaria porque as OS não tinha fundo administrativo. Que neste momento seria um 126 

tanto quando apertado para FESF fazer essa gestão, mas tem certeza que teremos 127 

sucesso neste caso e mais equipamentos se agregarão para FESF fazer à gestão e 128 

conseguir diluir isso, que esta é a intenção da SESAB, para que a partir daí possa 129 

garantir a sua manutenção. Se a mesma equipe estiver cuidando de dois ou três 130 

hospitais existe a possibilidade de uma economia para manutenção das suas ações de 131 

fundo administrativo como um todo, foi nesse sentido que para este tipo de contrato 132 

estará abrindo mão do fundo administrativo. O Diretor Geral pediu a palavra para 133 

responder a duvida de Antonio Marcos e Bárbara, confirmou que terá sim a educação 134 

premente, que inclusive os diretores, Alisson Sousa e Ivonildo Dourado estiveram em 135 

Ilhéus conversando com uma universidade para envolver a residência medica e multi. 136 

Entende que a Fundação tem o papel de multiplicar e trazer novos trabalhadores de 137 

excelência para o SUS, que não está sendo só uma Fundação para fazer um serviço 138 

terceirizado, mas para fazer a expertise da Fundação na educação permanente, na 139 

questão de dar uma mudança na gestão hospitalar, principalmente preencher uma 140 

lacuna que existe no Sul na área Materno Infantil. Parabenizou todos os trabalhadores 141 

envolvidos neste trabalho tão desafiador para Fundação, que vem enfrentando todas 142 



as dificuldades sem pensar em desistir, acreditando que a Fundação hoje pode ser um 143 

diferencial na gestão hospitalar. Com relação à participação do controle social e 144 

controle do Conselho para acompanhar a gestão hospitalar, será de fundamental 145 

importância para que a população possa entender de forma transparente quais as 146 

dificuldades de se fazer uma gestão hospitalar e ajudar no processo de construção. 147 

Que quando estiver lá, irá conversar com o presidente do Conselho Municipal de 148 

Ilhéus, que já recebeu o prefeito de Ilhéus, visitando a Fundação, havia agendado uma 149 

reunião com o prefeito de Valença, mas devido a uma agenda o prefeito não pôde 150 

comparecer, mas que já percebe que as pessoas estão acreditando muito na 151 

Fundação, que tem o dever neste processo em virtude a parceria com a SESAB e na 152 

excelência que a Fundação vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Deu 153 

continuidade dizendo que apesar de poder fazer um ato como diretor nomeando a 154 

diretora do hospital, ele fez questão de trazer com maior transparência para todos os 155 

conselheiros (as), ainda mais por se tratar de um momento histórico da Fundação para 156 

o SUS, que conversou muito com a secretária de saúde Tereza Paim e estava 157 

trazendo por indicação de toda diretoria da FESF, Aline Costa. Que a diretoria gostaria 158 

junto com o Conselho deliberar a indicação de Aline como diretora da Maternidade Dr. 159 

Joaquim Sampaio em Ilhéus. O presidente retomou a palavra, elogiou Aline, disse que 160 

já a conhecia, se trata de uma pessoa com grande experiência na rede cegonha e 161 

como diretora de maternidade, que não poderia haver melhor contratação, a 162 

parabenizou, deu boas vindas e passou a palavra para ela. Aline iniciou sua fala 163 

agradecendo a toda equipe, se apresentou para quem ainda não a conhecia fazendo 164 

um resumo da sua jornada de trabalho. Falou que seu principal propósito é fazer com 165 

que o SUS dê certo, que atualmente está na Maternidade Albert Sabin e tem o desafio 166 

de implementar, monitorar e construir na maternidade tudo aquilo que desenhou como 167 

modelo de gestão e atenção nas politicas que vinham trabalhando neste âmbito de 168 

gestão de nível central. Disse que uma das grandes apostas que tem na maternidade 169 

e tem como proposta levar para Ilhéus é o colegiado de gestor com a representação 170 

da sociedade civil. Finalizou dizendo que a FESF vem para contribuir na proposta de 171 

gestão hospitalar principalmente no hospital em rede, que era muito grata pelo convite 172 

e estaria à disposição e com muito desejo de que dê certo e consiga de fato melhorar 173 

a saúde das mulheres e crianças na macrorregião Sul, melhorando o estado da Bahia 174 

e consequentemente vai melhorando o país. O presidente do conselho agradeceu a 175 

fala de Aline, onde foi possível perceber toda experiência, conhecimento e perfil de 176 

trabalho, que tem certeza que estão colocando a pessoa certa. Perguntou se alguém 177 

gostaria de fazer algum comentário ou saudação, ratificou o nome de Aline como 178 

diretora da Maternidade Dr. Joaquim Sampaio e perguntou se todos concordavam. 179 

Todos os conselheiros concordaram. O presidente Cassio fez questão de dizer que 180 

nem todos tinham conhecimento, mas que Aline já vem contribuindo com a FESF e 181 

SESAB há muito tempo, que essa nomeação era reflexo de toda dedicação. Colocou 182 

em votação a proposta de a FESF fazer a gestão da Maternidade Dr. Joaquim 183 

Sampaio e celebrar o contrato de programa com a SESAB, que é uma exigência da 184 

PJE, que por se tratar de algo novo, precisava levar para dentro do Conselho de forma 185 

transparente e perguntou se todos aprovavam. A conselheira Roberta pediu a palavra, 186 

disse que aprovava com ressalva, gostaria de deixar registrada sua preocupação 187 

sobre a retirada do fundo administrativo da Fundação deste contrato do programa, que 188 

discutiu a sustentabilidade da Fundação, que o contrato do Programa Primeiro 189 

Emprego foi direcionado a Fundação para garantir sua sustentabilidade e que com as 190 



inúmeras dificuldades financeiras que a Fundação vem passando estranha a exclusão 191 

do fundo administrativo deste contrato, concluiu desejando boa sorte para Aline e a 192 

parabenizando pela sua fala. Em seguida os demais conselheiros aprovaram. Desta 193 

forma o presidente Cássio Garcia agradeceu a presença de todos e finalizou a 194 

reunião. Assim, eu, Lorena da Silva Saldanha, lavrei a presente ata. Salvador, 03 de 195 

novembro de 2021. Lorena da Silva Saldanha 196 

________________________________. 197 


