
                                                            Ata da 93ª Reunião Ordinária l 2021 1 

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

Ao décimo sétimo dia de agosto de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões 3 

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

Trobogy, Salvador – BA e na sala de conferencia on-line, com a presença dos 5 

senhores membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da 6 

Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Isabella Paim Andrade 7 

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

Birschner Hora (Titular-Municipios), Raul Moreira Molina Barrios (Suplente-9 

COSEMS), Bárbara Conceição Vilas Bôas Marques Britto (Titular-10 

TRABALHADORES), Yolanda Silva de Oliveira (Suplente-TRABALHADORES), 11 

Leilane Nascimento da Conceição (Suplente-Trabalhadores), José Cristiano 12 

Soster (Suplente-SESAB), dos membros FESFSUS: Ricardo Luiz Dias 13 

Mendonça (Diretor Geral), José Santos Souza (Diretor Adjunto), Leila Fraga 14 

Coutinho (PROJUR), Alisson Sousa (DGS), José Rogerio Lima Velame (DCTI), 15 

Ivonildo Dourado Bastos (DGI), Uelber Calixto (Controladoria). Convidados: 16 

Isadora Ribeiro (COSEMS), às nove horas e trinta e cinco minutos apresentada 17 

a pauta do dia composta por: Pauta 1 – Gestão Hospitalar FESF; Pauta 2 –18 

Relatório Anual de Gestão 2020; O que ocorrer. O presidente deu início à 19 

reunião abrindo para informes. Informe 1 – O presidente do COC informou que 20 

a conselheira Stela Souza foi reeleita como presidente do COSEMS e o 21 

conselheiro Raul Molina como vice. Informe 2 – O Diretor Geral da FESF 22 

comentou sobre os valores referente ao contrato com o PNH que estão em 23 

atraso, que vem tentando resolver junto a SESAB, mas sem sucesso. E que 24 

está com atraso no salário de 150 trabalhadores, na sua totalidade, 25 

enfermeiras. Após os informes o presidente deu início à reunião com o primeiro 26 

ponto Pauta 01 – Gestão Hospitalar FESF – O Diretor Adjunto iniciou a 27 

reunião fazendo uma apresentação com um breve contexto para os 28 

conselheiros(as) sobre a discussão de modelo de Fundações Estatais. 29 

Informou que a FESF foi procurada pelos municípios e estado, com o pedido 30 

de propostas para o Hospital de Amargosa e Santa Luz, Maternidade João 31 

Batista Caribé e Hospital Materno-Infantil de Ilhéus, que a FESF fez visitou 32 

algumas unidades, está avaliando e construindo propostas para efetuar a 33 

gestão destes hospitais. Das experiências que teve contato destacou alguns 34 

elementos que são vantagem para fazer a gestão hospitalar, são elas: Gestão 35 

completa das unidades hospitalares (centro de custo e resultados); Mecanismo 36 

para estabilidade financeira; Gestão de parte importante da rede hospitalar 37 

(padronização e regulação do mercado); Compra em escala e negociação da 38 

rede de serviços; Gestão e disseminação do conhecimento; Alinhamento com 39 

os órgãos de controle; Início em poucas unidades, para ajustar modelo. Deu 40 

continuidade mostrando o que já está em andamento na Fundação para dar 41 

conta deste novo desafio para FESF, como: Estudo e construção de proposta 42 

para gestão dos 04 hospitais; Construção de proposta para estrutura de área 43 



para gestão hospitalar na FESF; Revisão do Estatuto, para aperfeiçoamento; 44 

Revisão do PECS, para novos empregos e adequação de faixas 45 

remuneratórias. Fez um pedido ao Conselho, que foi a anuência do mesmo 46 

para continuas os estudos e propor aos municípios e estado, tendo o respaldo 47 

do Conselho Curador para fazer estas propostas e contribuir com as 48 

experiências que os conselheiros tem nas mais diversas áreas do SUS da 49 

Gestão Pública, autorização para criação de um organograma para gestão 50 

hospitalar provisório para começara estruturar uma área com essa expertise 51 

para fazer essa gestão e tirar do Conselho uma comissão para adequação do 52 

plano de emprego, cargo/salário da Fundação para conseguir adequá-lo ao 53 

novo desafio. O Diretor Geral complementou, informando que a Fundação 54 

solicitou uma audiência com o Procurador Geral do Estado, Sr Paulo Moreno e 55 

que o mesmo já está para recebê-los, mas já teve uma boa noticia por parte do 56 

procurador, já que o mesmo entende que a Fundação pode fazer a gestão 57 

hospitalar, mas que é preciso fazer alguns ajustes até mesmo pela situação 58 

financeira da Fundação, como a criação de um fundo garantidor, pois dará uma 59 

sustentabilidade para Fundação administrar estes hospitais. O Diretor informou 60 

que na Direx foi discutido um grupo para participar deste fundo garantidor, mas 61 

que é de extrema importância à participação do Conselho Curador e do Estado, 62 

para que estes entes dê anuência positiva ou negativa, esse formato de gestão 63 

hospitalar é uma garantia da participação de todos que estão envolvidos nesta 64 

nova gestão, para dar uma transparência. Durante esta semana foi criada uma 65 

comissão, com a procuradora Leila, o procurador Paulo Moreno, Drª Bárbara e 66 

Drª Juliana para fazer este formato e apresentar este novo modelo de Gestão 67 

Hospitalar a Fundação e Estado. Gostaria que deixasse registrada a solicitação 68 

à PGE e que a mesma entende que a Fundação pode sim fazer a Gestão 69 

Hospitalar. Citou um diferencial que notou na visita ao Maranhão, a empresa só 70 

pode administrar os hospitais que estão na rede estadual, já a Fundação pode 71 

fazer qualquer tipo de contrato, serviço ou gestão hospitalar na rede municipal 72 

e estadual e alguns com parceiros públicos/privados, o que torna um grande 73 

diferencial. Destacou a importância da visita ao Maranhão, que foi uma 74 

experiência muito valorosa onde aprendeu muito do que é tocar essa gestão. O 75 

Presidente do Conselho comentou que essa já era uma pauta antiga entre a 76 

SESAB e a FESF, mas que naquele momento não se avançou, mas que agora 77 

está chegando o momento deste amadurecimento, que é um passo importante 78 

para FESF, que pode e deve expandir sua área de atuação dentro do SUS, 79 

aproveitou pra deixar claro que não tem nada certo, quando coloca o nome das 80 

unidades e equipamentos é no sentido de que hoje seria possível, até para 81 

trazer dentro do espaço do Conselho Curador, foi trazido esses nomes para 82 

dizer que o Governo e a SASAB está conversando com a FESF no sentido dela 83 

se preparar, que está trazendo as necessidades imediatas, para que a FESF 84 

não vai conseguir avançar sem a criação de uma diretoria especifica para este 85 

fim e também fazer todos estes ajustes que foram colocados. Reafirmou o 86 

pedido ao Conselho Curador, para aprovação dessa nova diretoria, pois não da 87 



pra se pensar em um projeto deste porte sem alguém a frente e formando uma 88 

equipe, e o que vem na sequencia, que é a revisão do estatuto, que já está 89 

sendo avaliados alguns pontos e a questão dos planos de cargos, carreira e 90 

salário, que precisa ser avaliado, pois existe uma grande concorrência que atua 91 

no mercado a muito tempo. É necessário elaborar algo que nos dê 92 

possibilidade de fazer parte, respeitando os parâmetros que foram colocados 93 

de uma administração publico que não visa o lucro de maneira nenhuma. O 94 

conselheiro Raul Molina pediu a palavra e falou sobre a importância de entrar 95 

neste projeto de forma bem estruturada e destacou o lastro jurídico, que está 96 

se encaminhando, concorda que precisa de uma direção especifica. Como 97 

gestor municipal, está acostumado a lidar e fazer gestão hospitalar sabe quais 98 

são as unidades que tem um perfil mais fácil de ser gerido, e sobre a 99 

complexidade em gerir uma maternidade, é um passo que não pode ser dado 100 

em falso e desde que o lastro a principio do planejamento e estruturação é 101 

necessária, visto isso, trazer para os conselheiros para que vejam qual a 102 

capacidade, estrutura, principalmente de logística e recursos humanos que tem 103 

pra isso, e em segundo lugar se veja muito bem o lastro jurídico com a relação 104 

que vai ser ter com o corpo médico, para administração hospitalar, para gerir 105 

um hospital do tamanho de uma maternidade de ilhéus, encerrou pedindo aos 106 

colegas do conselho que tenham conhecimento e expertise na área possam 107 

contribuir também. A conselheira Bárbara, questionou se seria gestão e mão de 108 

obra, mas foi esclarecida pelo diretor adjunto que seria a gestão completa. O 109 

conselheiro Marcos iniciou falando sobre a visita as unidades do Maranhão 110 

neste passo para Fundação, que precisa em algum momento, na reunião do 111 

Conselho, convidar alguém de lá para esclarecer possíveis dúvidas e trocar 112 

experiências. Destacou a importância da atenção básica. Acredita que a 113 

participação dos trabalhadores e representantes é crucial por ser patrimônio da 114 

Fundação. Que na coordenação de gestão hospitalar, é necessário trazer 115 

alguém que entenda e que pense não só no processo de gestão do Estado, 116 

mas que possam dar possibilidades aos Municípios que queriam ter 117 

experiências da FESF. Drª Isadora – convidada – consultora do COSEMS 118 

explicou que para reforma do estatuto, precisam ver datas para este fim, em 119 

uma reunião específica para apresentar para que possa aprovar no Conselho 120 

Interfederativo junto ao Conselho Fiscal e trouxe a noticia que pediu a 121 

atualização de todos os novos secretários, pois uma parte dele já havia saído. 122 

José Santana esclareceu a fala da Drª Isadora, para que seja possível efetivar 123 

uma estrutura de forma definitiva no organograma da FESF, seria necessária a 124 

reforma do estatuto, mas a proposta que estava apresentando ao Conselho era 125 

criar uma estrutura hospitalar de forma provisória enquanto amadurece as 126 

discussões, e aperfeiçoamento do estatuto e a própria estrutura e quando 127 

estiver em definitivo aí sim irá fazer uma discussão para inserir no Estatuto pra 128 

o Conselho. O que a diretoria estava solicitando, era a autorização do 129 

Conselho para uma estrutura provisória da gestão hospitalar e em seguida 130 

inserir de forma definitiva no Estatuto caso a experiência dê certo. Drª Isadora 131 



concordou. O Diretor Geral pediu a palavra, concordou com a fala dos 132 

conselheiros Raul Molina e Marcos Antonio, disse que a ideia é de que todas 133 

as deliberações da Direx sejam com participação total do Conselho Curador. É 134 

um desafio administrar, que está cercado de estudos da própria SESAB e 135 

conhecimento de algumas pessoas dentro e fora Fundação para que apresente 136 

e discutam modelos adequados e compatíveis com a realidade da FESF. Irá 137 

levar ao Governo, a atual situação financeira e desafios da Fundação, pois 138 

entende que é um momento de mudança de gestão hospitalar no estado da 139 

Bahia, o Rio de Janeiro já começa essa mudança, citou a experiência durante a 140 

visita Ao Maranhão e a partir destas mudanças acredita que a FESF seja uma 141 

dessas Fundações, que façam Gestão Hospitalar. Em relação a fala do 142 

conselheiro Marcos, o diretor geral ratificou que jamais irá abandonar a atenção 143 

básica, pois é primordial dentro do SUS, é a porta de entrada. Que pôde ver no 144 

Maranhão o que é o desafio de uma atenção básica, onde viu o Estado 145 

assumindo uma cobertura quase total da atenção básica nas UPAs e 146 

policlínicas administradas pelo Estado. Que tem discutido na questão da 147 

capacitação dos profissionais de saúde, a Universidade Federal da Bahia, 148 

através do Professor Silvio esteve presente em uma breve discussão, está 149 

agendando uma reunião com a diretoria do COSEMS para tratar esse contexto 150 

à atenção básica. Irá passar para o Conselho Curador essa proposta de 151 

educação permanente dos profissionais de saúde nos munícipios. Encerrou a 152 

fala expressando mais uma vez a importância a atenção básica dentro da 153 

Fundação. Aproveitando o gancho da educação permanente, a conselheira 154 

Gleiciane informou que houve eleição da nova diretoria do COSEMS, que 155 

segue junto com Silvia, sobre a direção de Stella Souza e Raul Molina, na 156 

pasta de educação permanente, estará nessa parceira e que podem contar 157 

com o COSEMS para fazer esta comunicação com os municípios. Em seguida 158 

o Diretor Geral, convidou a conselheira Gleiciane para uma discussão sobre a 159 

educação permanente nos 417 municípios. O presidente do Conselho deu 160 

continuidade à reunião parabenizando a fala de todos, falou da 161 

responsabilidade de todos na construção coletiva para que a FESF tenha todas 162 

as condições, jurídica, técnicas e administrativas para essa nova missão e 163 

colocar em prática o seu método em fazer gestão e consequentemente de 164 

fortalecimento de saúde publica no estado da Bahia. Sinalizou a importância do 165 

s entes que foram colocados, município e governo do estado, que acreditaram 166 

o potencial da FESF. Em seguida encaminhou e aprovou que o Conselho 167 

aprovasse a criação de uma diretoria, de nomenclatura ainda não definida, bem 168 

como organograma necessário e hierarquia que essa diretoria terá, devido a 169 

complexidade da gestão de um hospital. O conselheiro Raul sugeriu que fosse 170 

uma diretoria de gestão em educação e saúde, pois estaria incluindo a parte de 171 

outras possibilidades que poderiam surgir. O presidente do Conselho sugeriu 172 

que fosse avaliado na próxima reunião, e trazer outras possibilidades, mas que 173 

esse já seria uma indicação de nome para diretoria. O conselheiro Raul 174 

perguntou se nessa reunião já estava sendo criada a diretoria, pois devia ter 175 



um nome ou se estava sendo apenas um encaminhamento. O presidente 176 

respondeu que sim, pois teriam mais tempo para pensar com tranquilidade, 177 

para que o nome não influenciasse na sequencia hierárquica, pois essa 178 

diretoria será responsável direta na inauguração, execução e planejamento da 179 

gestão hospital. A convidada Isadora sugeriu que o Conselho verificasse se 180 

tinha quórum para aprovação da criação neste momento, que poderia fazer um 181 

encaminhamento para que o Conselho aprove a proposta de criação, porque a 182 

criação em si necessita de um quórum mais qualificado, e após a aprovação 183 

seria decidido o nome e tudo que ali está. O conselheiro Raul concordou. O 184 

conselheiro Marcos perguntou ao presidente se seria o encaminhamento da 185 

diretoria de gestão hospitalar, o presidente respondeu que Raul deu uma 186 

sugestão, mas a nomenclatura seria decidida quando tivesse o organograma 187 

completo, mas caso alguém tivesse uma sugestão de nome, ele estaria aberto 188 

para colocar em votação. O diretor adjunto concordou com o encaminhamento 189 

do presidente, em trazer depois para o conselho a ideia de nome e 190 

organograma para que a reunião não ficasse muito extensa. Todos os 191 

presentes concordaram. O conselheiro Marcos comentou que foi colocado 192 

durante a reunião, que deverá haver uma atualização de regimento, e nessa 193 

atualização terá a possibilidade de discutir o que desejam ampliar, que neste 194 

momento devir seguir com a proposta original, e a partir de uma discussão que 195 

parar no estatuto ou regimento, criar essas possibilidades. Como tem uma 196 

assessoria de gestão participativa, acredita que a educação permanente deva 197 

estar presente e outros itens que deva ser criado, mas que se fosse colocar 198 

neste momento, sairia da proposta original que é a criação da diretoria de 199 

gestão hospitalar. Como no momento é provisória, iria ampliar possibilidades, e 200 

pediu a compreensão do conselheiro Raul, onde o mesmo respondeu que quis 201 

apenas ampliar e não tinha feito contra ponto, e já tinha concordado com o 202 

original, que apenas fez uma sugestão de nome. A convidada Isadora 203 

reafirmou que é uma proposta de criação e quando houver a criação, haveria 204 

outra reunião com tudo estruturado, e além de ter a reforma do estatuto e 205 

regimento, precisa ter o quórum qualificado, mas neste momento é uma 206 

deliberação de proposta de criação. O conselheiro Raul concordou. Em 207 

seguida o presidente do Conselho aprovou a proposta de criação da diretoria 208 

de gestão hospitalar que será apresentada de forma completa na próxima 209 

reunião do conselho curador, disse que essa era a deliberação e se havia 210 

alguém com opinião contrária ou poderia seguir para o próximo ponto. Todos 211 

concordaram. José Santana sinalizou que antes de passar para o próximo 212 

ponto precisavam falar do PECS, a comissão para revisão do Plano de 213 

Emprego, Cargo e Salário. O presidente concordou, disse que precisava fazer 214 

essa revisão para poder entrar com igualdade para fazer a gestão de hospitais 215 

e perguntou quem se candidatava. O conselheiro Raul pediu a ordem e pediu 216 

que deixasse registrado o voto a favor, pois precisava sair naquele momento 217 

para uma reunião. O presidente aceitou e deu continuidade se candidatando 218 

para fazer parte desta comissão e perguntou quem mais queira. O Diretor 219 



Geral sugeriu que tivesse representantes dos trabalhadores, e então Bárbara e 220 

Yolanda se candidataram. Cassio Garcia sugeriu que Gleiciane representasse 221 

os municípios – COSEMS, onde a mesma concordou. Ricardo Mendonça então 222 

confirmou os nomes da comissão formada, Bárbara Conceição Vilas Bôas 223 

Marques Britto, Yolanda Silva de Oliveira, Gleiciane Birschner Hora e Cássio 224 

André Garcia, acrescentou que irá indicar os colaboradores da FESF e irá fazer 225 

um ato constituindo a comissão. Dando inicio ao próximo ponto, José Santana 226 

informou ao presidente do Conselho que no dia 29/07/2021 foi encaminhado o 227 

relatório de prestação de contas do ano de 2020 da FESF, perguntou se todos 228 

tiveram tempo de ler, avaliar e se tinham alguma consideração e como iria 229 

proceder a pauta em sequencia. Que todos os órgãos de controle e municípios 230 

já receberam em dentro do prazo previsto para envio do relatório, que 231 

precisava combinar a dinâmica para aprovação no Conselho. Marcos 232 

perguntou a que período correspondia. José Santana informou que 233 

correspondia a todo exercício de 2020. O controlador sugeriu que no próximo 234 

ano apresentasse ao Conselho antes de mandar para órgãos de controle. O 235 

conselheiro Marcos pediu que o relatório fosse apresentado. Foi informado pelo 236 

controlador que se tratava de um arquivo extenso, com mais de 210 páginas, 237 

por este motivo havia sido enviado com antecedência para que todos tivessem 238 

tempo de ler e no dia da reunião esclarecer possíveis dúvidas. Então, o diretor 239 

geral falou com o presidente que alguns Conselheiros entendiam que era 240 

necessário fazer uma apresentação, neste caso precisava fazer um 241 

encaminhamento e marcar uma data, pois depende da aprovação do Conselho 242 

Curador, e gostaria de deixar registrado que precisa da formação do conselho 243 

fiscal, que está sendo notificado pelos órgãos de controle a todo tempo fazendo 244 

ressalvas e recomendações com relação ao conselho fiscal, gostaria que 245 

Conselho Curador, Direx, COSEMS fizessem um esforço, para que tirem 246 

representantes municipais para o conselho fiscal, neste momento da nova 247 

diretoria o conselho é de fundamental importância na questão da governança e 248 

transparência. São seis representantes, sendo três titulares e três suplentes. O 249 

conselheiro Marcos pediu que o relatório fosse apresentado por alguém da 250 

gestão anterior, que precisa trazer questões jurídicas de forma que todos 251 

compreendam, principalmente nesta de 2020 para que consolide a transição de 252 

gestão. A conselheira Isabella sugeriu que todos lessem o relatório enviado por 253 

e-mail e a apresentação seria um complemento. O presidente disse que se 254 

sentia contemplado com o relatório, mas se algum conselheiro concordasse 255 

que era necessária uma apresentação, assim seria feito, porém por ele estaria 256 

aprovado e com os devidos encaminhamentos. A convidada Isadora disse que 257 

desde 2009 o conselho fiscal da Fundação Estatal é um problema, não por 258 

conta dos secretários que entram e saem, mas pela própria Fundação de 259 

Saúde, que colocam secretários de saúde como conselheiro fiscal. Falou que já 260 

havia solicitado a atualização dos novos secretários para nova composição, 261 

que devem reavaliar pessoas que ajudaram na criação da Fundação ou se 262 

mantem os secretários de saúde. Salientou que as contas da Fundação nunca 263 



foram rejeitadas pela promotoria que às recebem. Mas o importante é que seja 264 

apresentado e em uma reunião ordinária seja aprovado pelo Conselho. Que 265 

todos tem interesse de ser mais atuante dentro da Fundação, o Conselho 266 

Interfederativo principalmente. O presidente deu continuidade dizendo que 267 

Marcos e Isabella fizeram duas preposições, mas foi interrompido pelo 268 

conselheiro Marcos, que disse ter feito um requerimento, com a justificava de 269 

que precisava de uma apresentação de forma mais clara e para entendimento 270 

de todos, não tem dúvidas que o relatório seja aprovado, pois ele já foi para os 271 

órgãos de controle, mas no processo de prestação de contas era uma etapa 272 

importante no processo de transição, para que fique claro a finalização de um 273 

mandado e inicio da nova gestão. Porque não se sente a vontade para fazer 274 

uma analise que não passe por uma apresentação da gestão anterior, se caso 275 

contrário queria consultar se é possível ter vista, se sim, iria fazer um relatório 276 

com o que entendeu e com as dúvidas necessárias, com prazo estabelecido 277 

pelo Conselho. A conselheira Isabella se disse contemplada com tudo que está 278 

dentro do relatório de gestão, pois já tinha sido apresentando, tanto no 279 

momento da transição quanto na própria prestação de constas do final do 280 

relatório, que está apenas consolidado em um relatório de mais de 200 281 

páginas, acredita que precisa apenas de uma aprovação formal em ata para 282 

encaminhamento junto ao relatório. Bárbara pediu a palavra e disse concordar 283 

com o conselheiro Marcos, que estiveram juntos no processo de transição, mas 284 

que na verdade não ocorreu, devido a alguns documentos que não foram 285 

entregues. Acredita que precisa encerrar essa transição, e encerrará alegando 286 

que não teve acesso a essa documentação. Aproveitou para falar que solicitou 287 

os documentos do processo seletivo da residência e também não recebeu. 288 

Deste modo pediu que todos os documentos pendentes fossem entregues. O 289 

presidente do Conselho aceitou o pedido da apresentação, mas que fosse 290 

apresentado por uma pessoa indicada pelo diretor geral, e não 291 

obrigatoriamente fosse da gestão passada. O conselheiro Marcos concordou. 292 

O presidente pediu que a apresentação fosse marcada para próxima semana 293 

ou em um prazo de 10, que seja feita de forma resumida para que possam 294 

partir para deliberação e finalizar este processo de 2020, perguntou se todos 295 

concordavam. Após a aprovação de todos os conselheiros, o presidente 296 

encerrou a reunião. Assim, eu, Lorena da Silva Saldanha, lavrei a presente ata. 297 

Salvador, 17 de agosto de 2021. ____________________________________. 298 


