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

Ao oitavo dia de fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da 3 

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

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

membros do Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família 6 

(FESF): Amanda Costa Melo (Suplente – Trabalhadores), Antonio Almerico 7 

Biondi Lima (Suplente – Governo), Bárbara Conceição Vilas Bôas Marques 8 

Britto (Titular-Trabalhadores), Cássio André Garcia (Titular – SESAS), 9 

Gleiciane Birschner Hora (Titular- Municípios), Isabella Paim Andrade (Suplente 10 

– Governo), Leilane Nascimento da Conceição (Suplente – Trabalhadores), 11 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Titular – CES), Marleide Castro dos Santos 12 

(Titular – CES), Raul Moreira Molina Barrios (Suplente – COSEMS), Viviane 13 

dos Santos Patrocínio Oliveira (Suplente – Trabalhadores), Yolanda Silva de 14 

Oliveira (Suplente – Trabalhadores), dos membros FESFSUS: Ivonildo 15 

Dourado Bastos (DGI), José Rogerio Lima Velame (DCTI), José Santos Souza 16 

(Diretor Adjunto), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Diretor Geral), Sirleide de 17 

Cerqueira Teles (PROJUR), Uelber Calixto dos Anjos (Controladoria), Warnei 18 

Santos Ramos (Financeiro). Convidada: Isadora Oliveira Maia (COSEMS), às 19 

nove horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta Única – 20 

Orçamento 2022; O que ocorrer. O presidente iniciou a reunião abrindo para 21 

informes. Informe 1 – O presidente desejou boas vindas a Drª Adélia Pinheiro, 22 

que foi nomeada como a nova Secretária de Saúde da Bahia e havia tomado 23 

posse no dia 05/02/202. Informe 2 – Isadora Maia ressaltou a importância da 24 

recomposição do Conselho Interfederativo e Conselho Fiscal. Salientou que 25 

vem tendo dificuldades com a recomposição, bem como a permanência dos 26 

componentes do Conselho Fiscal. Informe 3 – O conselheiro Raul Molina disse 27 

que têm ficado latente as informações da Fundação com relação aos 28 

Conselheiros, que não conseguiu participar de algumas reuniões, mas gostaria 29 

de registrar esse sentimento do COSEMS. Informe 4 – O Diretor Geral, em 30 

nome da Fundação Estatal parabenizou a nova secretária de saúde, desejou 31 

sucesso à frente da pasta e deixou a FESF à disposição da secretária na 32 

construção e fortalecimento do SUS. Destacou a importância da fala do 33 

conselheiro Raul, justificou que desde novembro existe grande movimentação 34 

do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. Se dispôs ao final 35 

da reunião passar todos os informes do que vem ocorrendo na Fundação. 36 

Informou que a procuradora Leila Coutinho estava de férias e por isso não 37 

estaria presente, que o diretor de gestão de serviços, Alisson Sousa estava em 38 

reunião na SESAB. José Santana apresentou Drª Sirleide, a nova procuradora 39 

assistente. Após os informes o presidente deu início à reunião com a Pauta 40 

Única – Orçamento 2022 – Confirmou o quórum e pediu que a FESF iniciasse 41 

a apresentação do Orçamento 2022 que já havia sido enviado a todos os 42 

conselheiros. Ivonildo informou que a peça orçamentária foi feita de forma 43 



simplificada para fácil entendimento. Que a proposta orçamentaria tem como 44 

base os contratos e termos aditivos firmados com a SESAB onde está posto a 45 

receita prevista para o ano de 2022. Conforme consta na apresentação, existe 46 

o contrato de programa de nº 0300100035034 e o 17º e 18º termo aditivo 47 

referente a receita do orçamento da FESF. Acrescentou que além dos 48 

contratos com a SESAB existe o convênio com Consórcio Nordeste, com os 49 

municípios de Salvador, Camaçari, Nilo Peçanha e Ministério da Saúde. Existe 50 

também o contrato de gestão interna que foi firmado com a SESAB para 51 

operacionalizar o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Levando em 52 

consideração a vigência dos contratos e convênios firmados, estima-se uma 53 

receita total de R$157.331.870,82, composta pela Receita Operacional com o 54 

valor previsto de R$138.731.935,66; Receita Administrativa, R$ 7.909.230,10; 55 

Receita Variável, R$ 889.580,78; Receita dos Convênios R$ 9.801.124,28. 56 

Com base em um gráfico apresentado foi visto que a receita operacional está 57 

comprometida em 88% para custear os contratos com a SESAB, os Convênios 58 

e Programa Primeiro Emprego (PPE), a receita variável tem 1%, a receita 59 

administrativa 5% de toda receita da Fundação e a receita de convênios, que 60 

não impacta no fundo administrativo, com 6%. Dr José Santana destacou que a 61 

receita de convênios são valores fixos. Ivonildo prosseguiu com a apresentação 62 

da receita proveniente do reequilíbrio do PPE, registrado no ano anterior e 63 

contingenciado aguardando o pagamento, onde o Núcleo Financeiro e Contábil 64 

detectou que não houve a correção devida no ano de 2020, referente ao 65 

reajuste do salário mínimo, pois a SAEB deixou de pagar R$ 2.590.649,67. O 66 

valor referente ao ano de 2021 foi pago, mas o de 2020 continua em tramitação 67 

e espera receber no primeiro semestre deste ano e reequilibrar as contas da 68 

Fundação. Como era de conhecimento dos conselheiros, o programa PNH 69 

havia encerrado e a Fundação ficou com um passivo a receber devido à 70 

decisão da SESAB, com o encerramento do contrato a partir de agosto a 71 

SESAB resolveu continuar o programa pagando por indenização, e os meses 72 

de setembro a dezembro de 2021ficaram em aberto e está em discussão com 73 

a Secretaria da Saúde e espera que paguem em 2022.  A receita de exercícios 74 

anteriores está registrada no valor de R$ 47.895.589,33, foi contingenciado e 75 

aguardam pagamento do valor. Bárbara perguntou qual origem destas receitas, 76 

Dr. José Santana esclareceu que eram receitas oriundas de dividas dos 77 

Munícipios e SESAB com a FESF. Ivonildo deu continuidade à apresentação 78 

informando que R$ 1.737.398,66 são de receitas variáveis, explicou que 79 

quando as metas contratuais são cumpridas existe uma bonificação de 3% 80 

referente aos contratos da Fundação com a SESAB, apesar da FESF cumprir 81 

todas as metas, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, responsável 82 

por acompanhar os contratos não estava funcionando, mas com o retorno 83 

desta Comissão espera que os valores sejam pagos. Sobre o PLANSERV, 84 

informou que foi contingenciado o valor de R$722.959,20 referente à cota 85 

patronal que a SAEB identificou e cobrou da FESF e da FLEM (Fundação Luís 86 

Eduardo Magalhães), em uma reunião com a SAEB pactuaram o pagamento 87 



dividido em 09 parcelas, e iniciará em março de 2022. Em relação ao 88 

parcelamento dos encargos, a previsão é de R$ 4.467.214,92 referente ao 89 

parcelamento que a Fundação tem com a Receita Federal. Bárbara pediu 90 

esclarecimento sobre os encargos, Ivonildo explicou que a Fundação tem um 91 

débito com a Receita Federal, e é pago ao final do mês uma parcela em torno 92 

de R$ 390.000,00, composta pela previdência, imposto de renda, FGTS e 93 

outros encargos e devido a algumas dificuldades não foi recolhido pela FESF, 94 

que para ter as certidões e continuar atuando como entidade publica foi 95 

realizado este acordo. O Diretor Adjunto José Santana achou importante 96 

registrar que o valor quando abatido, corresponde a mais ou menos os valores 97 

que estão em aberto das dívidias da SESAB e Municípios com a FESF. 98 

Barbara perguntou até quando seria o parcelamento. José respondeu que seria 99 

por 20 anos. Durante a apresentação, Ivonildo expos o demonstrativo da 100 

receita orçamentária de todos os programas da Fundação. José fez uma 101 

observação a todos os conselheiros, que apesar do ano ter 12 meses o 102 

orçamento foi pautado com a vigência dos referidos contratos, com exceção do 103 

Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que é de 12 meses, os demais 104 

seriam de 07 meses e o PPE 11 meses, e na medida em que os contratos 105 

forem renovados será apresentando a atualização da peça orçamentaria aos 106 

conselheiros. Raul Molina disse que estavam votando uma peça orçamentária 107 

para o ano de 2022 onde poderá haver mudanças no segundo semestre e 108 

questionou se não poderiam aprovar a peça para o primeiro semestre e outra 109 

complementar no segundo semestre. Perguntou se havia algum problema na 110 

questão financeira, contábil ou regimental e pediu esclarecimentos. Ivonildo 111 

disse que o orçamento era uma peça anual, não era possível colocar no 112 

orçamento uma receita prevista até julho e em seguida uma até dezembro, que 113 

os orçamentos são suplementados na media que novos recursos são 114 

adquiridos para a Instituição. Que não poderia encaminhar da forma que foi 115 

sugerida pelo conselheiro visto que um dos orçamentos apresentado já está 116 

composto com o recurso anual da maternidade que vai até dezembro, outro 117 

exemplo é o PPE, aonde seus recursos vão até novembro e outros que 118 

ultrapassam o semestre. Deste modo a FESF colocou na peça orçamentaria o 119 

valor real dos recursos que tem a receber no ano de 2022, na medida em que 120 

os termos aditivos forem renovados e o orçamento for alterado, será 121 

apresentado ao Conselho Curador para apreciação. O presidente se deu por 122 

satisfeito com a explicação e como não houve nenhuma opinião contrária, deu 123 

inicio ao debate para aprovação do orçamento. Em seguida a conselheira 124 

Marleide pediu vista da prestação de contas por dois motivos, em relação ao 125 

jurídico e ao escritório de projetos, finalizou dizendo que o Conselho Estadual 126 

de Saúde (CES) pede vista da prestação de contas. O presidente pediu que 127 

verificasse no regimento o prazo para solicitações de vista. O diretor adjunto 128 

informou que o regimento é omisso neste quesito. O diretor geral esclareceu 129 

que não estava fazendo prestação de contas, e sim apresentando a peça 130 

orçamentária do ano de 2022, que a intenção é de que seja transmitida clareza 131 



e transparência para todos, mas precisava que o Conselho desse autonomia 132 

para que a gestão da FESF executasse o orçamento, porque parar um 133 

orçamento onde existe o funcionamento de uma maternidade e outros 134 

programas traz um grande prejuízo. Pediu ao presidente que fosse dado ao 135 

menos 03 meses para executar o orçamento, e ficaria à disposição para trazer 136 

a peça financeira, e que já estavam elaborando o relatório de gestão do ano de 137 

2021, para apresentar ao Conselho Curador e se caso houvesse alguma 138 

alteração, seria apresentada ao Conselho. Como o regimento não consta prazo 139 

em caso de pedido de vista, o presidente pediu que fosse dado continuidade ao 140 

debate e se no ainda houvesse duvidas por parte da conselheira Marleide, 141 

seria feito um encaminhamento e passou a palavra para conselheira Isabella, 142 

onde a mesma questionou se as despesas correlatas estão considerando as do 143 

ano de 2022 ou considerando a receita dos 07 meses, o mesmo para os 11 144 

meses do PPE, e se os 05 meses faltantes terá receitas para cobrir as 145 

despesas fixas da Fundação. Ivonildo informou que com exceção da 146 

maternidade, o Primeiro Emprego seriam 11 meses. Isabella disse que o 147 

orçamento de 2022 faz uma correlação direta entre receita e despesas, que foi 148 

apresentado receitas de 07 meses, e perguntou se neste caso terá 05 meses 149 

de despesas fixas que não estarão cobertas por nenhuma receita. O diretor 150 

respondeu que sim. A conselheira então perguntou qual era o volume dessas 151 

despesas, Ivonildo explicou que a sede é onerada por um taxa de 7,5% que é a 152 

taxa de administração cobrada nos contratos coma SESAB além dos 3% que é 153 

condicionado ao cumprimento de metas, que de fato a peça orçamentária está 154 

ligada entre receita e despesa. Isabella não se sentiu contemplada com a 155 

resposta, e sugeriu que para a aprovação do orçamento fosse dita as despesas 156 

que estão descobertas, independe da relação de programa que sejam 157 

despesas fixas nos meses em que a receita ainda não foi aprovada. Ivonildo 158 

disse que as despesas são as oneradas pelo fundo administrativo, que poderia 159 

afirmar o parcelamento junto a Receita Federal, mas como foi dito no inicio da 160 

apresentação, são contratos vigentes com a SESAB e que já estão dialogando 161 

a possibilidade de ampliação de contratos. Entende a preocupação da 162 

conselheira, disse que é uma preocupação da FESF também, e por isso tem 163 

tentado antecipar a renovação e ampliação dos contratos com a SESAB. José 164 

Santana completou informando que o contrato da SASEB sempre venceu no 165 

meio do ano e sempre foi considerado o orçamento do ano inteiro, porém este 166 

ano optaram ser mais prudentes e considerar a validade do contrato. Tendo em 167 

vista que a SESAB pode encerrar um contrato antes do seu vencimento assim 168 

como inserir novos contratos esta foi uma opção metodológica da direção, mas 169 

caso necessário será feito os ajustes como o Conselho definir. O presidente 170 

achou pertinente a pergunta da conselheira Isabella, e informou que no final da 171 

reunião caso ela julgasse necessário seria dado encaminhamentos para tratar 172 

deste assunto. Yolanda concordou com a fala da conselheira, disse que em 173 

quanto conselheira e trabalhadora a renovação dos contratos também é uma 174 

preocupação, que os contratos com a SESAB e SAEB são o que mantém a 175 



Fundação, com exceção da Maternidade, a maioria dos contratos finalizam em 176 

agosto, fazendo com que exista uma preocupação da continuidade ou não 177 

destes contratos e manutenção de despesas. Salientou que em setembro de 178 

2020 o Conselho fez uma deliberação relacionada a diárias e passagens, onde 179 

foi formada uma comissão designada pelo presidente, mas não houve 180 

encaminhamento, pôde ver na apresentação que os valores estavam 181 

defasados e que era preciso aprovar uma nova deliberação. Queria saber da 182 

direção se já existia uma avaliação de custeio considerando o reajuste destas 183 

passagens.  Ivonildo informou que foi criada uma comissão com trabalhadores 184 

e gestores dos serviços para reformular o ato de administrativo de concessão 185 

de diárias e deslocamentos com táxi, ressaltou que os valores orçados são do 186 

contrato com a SESAB e não sofrerão alterações, mas terá um novo 187 

regramento para concessão de diárias e valores de deslocamentos, endente 188 

que o formato atual é inadequado e irá priorizar os trabalhadores que se 189 

deslocam para o interior do estado. Garantiu ao Conselho que o novo formato 190 

já está sendo construído, darão o formato definitivo e publicará em breve o ato 191 

administrativo que reformula estes critérios. A conselheira agradeceu. Com a 192 

palavra, o conselheiro Marcos ressaltou o pedido de vista de Marleide, que o 193 

intuito era ter um tempo para discutir coma diretoria algumas questões que já 194 

haviam sido sinalizadas, como por exemplo, a prestação de contas do jurídico, 195 

dando encaminhamento da suspensão do contrato do escritório, com a 196 

justificativa de que resultaria em uma economia na contratação de pessoa 197 

jurídica. Olhando alguns processos verificou que a maioria a FESF perdeu, por 198 

isso achava imprescindível que antes de votar e aprovar o orçamento era 199 

necessário uma discussão. Caso o Conselho não julgue necessário o pedido 200 

de vista queria sugerir como encaminhamento a suspensão do contrato do 201 

escritório de advocacia, pediu um prazo de 60 dias para que fosse feita uma 202 

tratativa e pensasse em outra estratégia para ações jurídicas que envolvem a 203 

FESF. Outra questão que o conselheiro sinalizou foi qual seria o impacto em 204 

relação à suspenção do contrato da Residência em Camaçari e do PNH e 205 

analisar mais as questões da maternidade, deu continuidade dizendo que por 206 

ser o ultimo ano do Governo deveriam tomar medidas com austeridade. 207 

Expressou sua duvida em relação ao contingenciamento, pois observou que 208 

muitos eram de dívidas da gestão anterior e sugeriu que fossem colocadas 209 

separadas por dívidas da antiga e nova gestão. A conselheira Bárbara 210 

parabenizou a apresentação do orçamento, ressaltou que algumas coisas 211 

podem melhorar, disse que ficou com duvida em relação à distinção de 212 

orçamento do Consorcio Nordeste Piauí e iPeS. Concordou com a fala do 213 

conselheiro Marcos sobre a suspensão do escritório de advocacia, disse que 214 

teve acesso a alguns processos trabalhistas e viu o quanto é desgastante para 215 

o trabalhador, que sentiu falta de um acompanhamento por parte dos 216 

representantes da FESF, e com a frequência que tem estado na sede, pôde 217 

perceber a importância de uma assessoria jurídica assídua, questionou 218 

também o escritório de processos, pois nunca ficou claro para conselheira o 219 



funcionamento do mesmo, assunto que já foi pautado em outras reuniões. 220 

Pediu que se possível o diretor Ivonildo e o Gestor de Núcleo - Finanças e 221 

Contabilidade, Warnei esclarecesse a diferença de despesas do escritório de 222 

advocacia e processos. Solicitou como pauta para próxima reunião a avalição 223 

da FESFtech. Em relação a pessoas jurídicas e físicas nos serviços, teve 224 

algumas dúvidas e pediu que em uma próxima apresentação esses valores 225 

viessem de forma mais detalhada, pra ela não ficou claro as pessoas jurídicas 226 

do Apoio Institucional Telesaúde e pessoas físicas da Regulação e LACEN. 227 

Assim como os auxílios e bolsas do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), 228 

DCTI e PPE, e indagou o motivo do PPE ter consultorias e bolsas. Completou a 229 

fala da conselheira Yolanda, onde diz precisar reduzir os gastos caso 230 

futuramente haja suspensão de contratos. Com a palavra, o diretor Ivonildo 231 

disse entender a fala de Bárbara e Marcos, que vai muito além de apenas 232 

conhecer as despesas, mas de avaliar a possibilidade de economia e a 233 

necessidade delas. Com relação ao PPE explicou que estes recursos constam 234 

na planilha orçamentária do contrato, e precisam estar orçados para que 235 

justifique caso precise realizar uma contratação. Sobre as outras falas pediu 236 

que fosse formalizado em ata para tratar em outra reunião para que tenha mais 237 

detalhes na prestação de contas e relatório anual de gestão. Quanto a 238 

diferença de orçamento entre Consorcio Nordeste e iPes, esclareceu que há 239 

um contrato firmado entre a FESF e Consorcio Nordeste, onde no primeiro 240 

convênio existe a previsão de concessão de bolsas e investimentos em 241 

tecnologia e o Convenio do Piauí, se trata de um termo aditivo que o Estado 242 

assinou com o Consorcio do Nordeste aderindo o convenio, que a FESFS tem 243 

com o Consorcio afim de seguir com o desenvolvimento da plataforma iPeS. 244 

Informou que devido ao pedido de demissão da gestora, o escritório de 245 

processos estava parado temporariamente, atualmente existe apenas escritório 246 

de projetos. A conselheira Bárbara quis entender a diferença entre os 247 

escritórios, mas devido ao pedido do conselheiro Antonio Almerico, o 248 

presidente do conselho pediu que a palavra fosse passada para o mesmo, 249 

disse entender que as dúvidas da conselheira foram muitas, mas voltaria ao 250 

assunto em outro momento. Com a palavra o conselheiro Almerico parabenizou 251 

a direção pela clareza na apresentação. Com relação à fala do conselheiro 252 

Marcos pediu um pouco de atenção pela necessidade de entender o papel 253 

institucional da FESF na concepção de politicas publicas, onde seja levado em 254 

consideração o modelo Estatal de gestão, que uma discussão orçamentária 255 

não pode estar separada da visão estratégica, deu exemplo do PPE, o maior 256 

programa dentro da FESF, que o fundo estadual de saúde para o programa vai 257 

crescer, e é algo que deve ser considerado no processo de visão estratégica, 258 

propôs ao presidente que na próxima reunião possa explicar de forma 259 

detalhada aos conselheiros o significado e estratégias do Programa Primeiro 260 

Emprego, para que entendam o motivo da consultoria e bolsa, porque tem 261 

mecanismo de execução com o orçamento do Programa, deliberação da SAB e 262 

como estes recursos são auditados pelo Tribunal de Contas, acompanhado 263 



pela Casa Civil e o que eles em percebido em relação à execução da FESF, já 264 

adiantou que é de boa qualidade, mas como todo serviço precisava melhorar. 265 

Entende a necessidade da economia, mas que isso não interfira na capacidade 266 

e qualidade necessária para execução dos serviços. O conselheiro Raul 267 

reforçou a fala inicial onde se tem uma previsão de 12 meses e se tem receitas 268 

de 05, 07 e 11 meses, parabenizou a fala do diretor geral, em que diz respeito 269 

à separação de peça orçamentária e prestação de contas, e ratificou 270 

importância da troca de informações entre Fundação e Conselho Curador, que 271 

a modificação que fizeram foi pensando em uma nova forma de gestão, onde 272 

os conselheiros fossem contemplados com mais transparência principalmente. 273 

Discordou da fala do diretor Ivonildo quando disse que não poderia dividir a 274 

peça orçamentária, pois em consulta com um especialista foi informado que era 275 

possível e não deviam se basear na forma em que outras empresas praticam, 276 

completou dizendo que durante algum tempo a Fundação se caracterizou por 277 

acumular dívidas, em seguida disse ser a favor ao pedido de vista e 278 

acrescentou que juntamente seja feita a prestação de contas. Salientou que 279 

com base no que foi pedido, a questão de ordem não foi atendida e como o 280 

estatuto é omisso o conselheiro estava votando a favor ao pedido de vista. 281 

Ivonildo fez questão de esclarecer novamente que as despesas não estão 282 

orçadas para 12 ou 07 meses, estão vinculadas as receitas, o único que está 283 

no orçamento com o prazo de 12 meses é a Maternidade em Ilhéus, que 284 

conforme explicada por José Santana, a direção optou em fazer o orçamento 285 

com a receita real, porém historicamente a Fundação tenha seus contratos 286 

renovados no meio do ano e anteriormente optaram por fazer o orçamento 287 

global dos 12 meses. Que não existem despesas para 07 meses e despesas 288 

para 12 meses no orçamento. Raul entendeu o que foi dito, informou que 289 

discorda do posicionamento, mas aceita o esclarecimento. A convidada Isadora 290 

reforçou que o fato do estatuto não ter regras para o pedido de vista não 291 

impede a votação dos conselheiros, lembrou que o conselho interfederativo é 292 

um conselho construtivo e caso não votem o conselho interfederativo pode 293 

decidir o pedido de vista, que neste momento a pauta era a aprovação do 294 

orçamento onde poderia ser aprovado ou não, e aprovado com ressalvas. Que 295 

às dividas que vieram de 2015 e 2016 traz uma preocupação para o futuro do 296 

Conselho Fiscal para tentar resolver as dívidas parceladas pactuadas na 297 

Fundação. Que era importante pensar em uma auditoria para blindar os 298 

conselheiros e o Conselho Fiscal que está para retornar. Concluiu dizendo que 299 

se pode aprovar com ou sem ressalvas ou reprovar o orçamento, entende que 300 

a preocupação da diretoria é que o orçamento seja aprovado, pois impacta 301 

diretamente nas contratações e legitimidade do trabalho da Fundação, que 302 

existe o pedido de vistas, mas era necessária uma resolução consciente para a 303 

Fundação não seja prejudicada. Em observação a fala da conselheira Marleide, 304 

reforçada pelo conselheiro Marcos, Ivonildo informou que o pedido de vista não 305 

é na peça orçamentária, mas no contrato com o escritório de advocacia, 306 

projetos e processos para que avaliem a pertinência de continuar ou não com 307 



este contrato, o que não diz respeito à peça orçamentária. Então o 308 

encaminhamento era da aprovação do orçamento e posteriormente com base 309 

no prazo sugerido pelo conselheiro Marcos de 60 dias para que seja definida 310 

esta situação, poderiam colocar em discussão a aprovação conforme colocado 311 

por Isadora e a discussão trazida pelos conselheiros, Marcos, Marleide e 312 

Bárbara poderia ser encaminhada.   O presidente do Conselho perguntou se o 313 

Marcos gostaria de encaminhar, o conselheiro respondeu que sim e disse que 314 

não entendeu muito bem a sugestão do diretor, se já encaminhariam a 315 

suspensão dos escritórios com a finalização dos contratos dentro de 60 dias, 316 

pois com o pedido de vista fariam uma avaliação melhor. O presidente retomou 317 

a palavra, informou que existem algumas situações, a questão de ordem do 318 

conselheiro Raul que foi reforçada pela conselheira Isabela, em relação aos 319 

contratos que findam no mês de julho e as despesas que continuam ao longo 320 

de ano, como encaminhamento informou que faria uma reunião especifica em 321 

junho só para este orçamento, onde irão rever todo orçamento, embora que 322 

aprovando naquele momento estariam aprovando todo orçamento, inclusive as 323 

despesas apresentadas. Sobre a fala de Marcos, confirmou que não era a 324 

primeira vez que o conselheiro trazia a questão do escritório de advocacia. 325 

Salientou que houve uma melhora no formato da apresentação, mas que 326 

precisam melhorar. Percebeu que existe muita despesa com bolsas e é uma 327 

questão a ser avaliada, entende que é algo frágil na decisão de quem é 328 

contemplado com esta bolsa e acredita que pode ser melhorado também. Por 329 

fim, citou o pedido de vista que mesmo não estando no regimento deveria ser 330 

decidido na plenária, mas que deveriam avaliar, pois se não tivesse um 331 

orçamento definido hoje, qual o prazo dariam para que a FESFS não seja 332 

prejudicada, que o pedido de vista é pertinente, mas o Conselho precisava ter 333 

esta responsabilidade e levar em consideração o pedido do conselheiro Marcos 334 

da suspensão do contrato escritório de advocacia. Perguntou se caso o pedido 335 

de vista fosse aprovado iria implicar em questões legais da Fundação ou 336 

poderiam da um prazo de vista de duas semanas para tratar estas duvidas. O 337 

diretor adjunto citou que o ponto de pauta da reunião era o orçamento, que os 338 

outros pontos como o PPE, escritório de processos, projetos e de advocacia 339 

fossem tratados em outra reunião especifica, esclareceu que o escritório de 340 

projetos não é contrato e sim uma estrutura que foi aprovada pelo Conselho em 341 

2015 e hoje é composto por uma trabalhadora de carreira e outra de cargo 342 

comissionado que fazem a gestão dos projetos estratégicos, aproveitou para 343 

responder a conselheira Bárbara sobre o escritório de processo, que é 344 

responsável pelo mapeamento e apoio aos núcleos na reestruturação e 345 

implantação de processos, ambos foram implantados com o apoio da Escola 346 

do Governo da SAEB, que vem tendo bons resultados, mas enquanto nova 347 

gestão estava avaliando e trabalhando estes dois escritórios. Em resposta ao 348 

conselheiro Marcos sobre o escritório de advocacia, ressaltou que o assunto 349 

era um orçamento de R$157.331.870,82 e o escritório de advocacia é um 350 

contrato de R$15.000,00 que era desproporcional travar o orçamento baseado 351 



no escritório. Concordou que essa era uma discussão que havia ficado 352 

pendente no Conselho e precisava ser resolvida, inclusive com a presença da 353 

procuradora Leila, que é importante a Fundação apresentar um panorama dos 354 

processos judicias e como está a avaliação do escritório de advocacia. Sobre 355 

as dívidas de 2015 e 2016 esclareceu são decorrentes de inadimplências 356 

principalmente da SESAB no momento de transição entre as secretarias onde 357 

deixou de pagar a Fundação de janeiro até agosto de 2015 e gerou o caos, 358 

pois deixaram de pagar trabalhadores, encargos, rescisões que inclusive é algo 359 

que explica a grande quantidade de processos trabalhistas que tem contra 360 

Fundação, e que de fato são causas que se ganham por se tratar do direito do 361 

trabalhador. Em resposta ao diretor adjunto, Marcos não concordou com a 362 

defesa ao escritório de advocacia, que tem percebido uma dificuldade em 363 

apresentarem a relação dos processos, mesmo àqueles que a FESFS ganhou. 364 

E caso a fala de José seja a fala de toda diretoria ele iria manter o pedido de 365 

vista e solicitaria um detalhamento. Concordou a fala de Cássio em repetir o 366 

orçamento durante o mês e que o prazo de 15 dias seria suficiente para que 367 

apresentassem um parecer. O presidente entendeu que naquele momento 368 

havia o encaminhamento de Bárbara e Marcos em relação ao escritório de 369 

advocacia, processos e projetos, e aprovaria o orçamento com estas ressalvas. 370 

José Santana deixou claro que a fala dele não era de toda diretoria, mas 371 

acredita que essas decisões e deliberações precisam ser ponto de pauta 372 

especifico do Conselho. O conselheiro Marcos pediu questão de ordem e falou 373 

que discordava porque a diretoria de ciências, tecnologia e inovação foi criada 374 

sem ser ponto de pauta, que hoje reconhece o valor da FESFtech, mas que 375 

quando foi aprovada ele já era conselheiro. O presidente disse que entende a 376 

fala José e também de Marcos que está reivindicando a pauta, neste caso  377 

encaminharia a suspensão temporária do contrato até uma decisão final do 378 

diretor geral, caso ele não quisesse se posicionar. Que esse já tinha sido um 379 

ponto de pauta, mas não houve apresentação do jurídico da FESF, e não 380 

poderia se omitir diante do que foi exposto, pediu o posicionamento do diretor 381 

geral e perguntou se o conselheiro Marcos se sentia contemplado com a 382 

suspensão temporária do contrato do escritório de advocacia. Marcos disse 383 

que precisava ser a suspensão contratativa de 60 dias. O diretor adjunto 384 

concordou e disse que devido aos processos trabalhistas em andamento era 385 

uma decisão prudente. O presidente então disse que estava decidida a 386 

suspensão e que a FESF tinha o prazo de 60 dias para contratar um novo 387 

escritório jurídico, acrescentou como encaminhamento que em junho precisava 388 

haver outra reunião do Conselho exclusiva de orçamentos e como o escritório 389 

de projetos não é terceirizado, pediu uma apresentação e só após o Conselho 390 

deliberar se irão manter este escritório. O diretor geral esclareceu que os 391 

escritórios de processos e projetos estão dentro da estrutura administrativa da 392 

Fundação e já que o Conselho está colocando como opção a exclusão destes 393 

escritórios, era necessário junto com a diretoria pensar numa restruturação. 394 

Pediu uma pauta especifica para apresentar os projetos com parceiros 395 



institucionais e estratégicos. Percebeu que há uma grande preocupação por 396 

parte dos conselheiros e com razão com a Fundação, que tem procurado 397 

novos projetos com a SESAB, Planserv, Municípios e outras instituições que 398 

tem conversado com a FESF. Com isso gostaria dessa pauta exclusiva para 399 

apresentar a proposta do Primeiro Emprego, e também os principais pontos 400 

estratégicos que fez durante os 06 meses na direção. Pediu uma 401 

temporalidade para que possam apresentar a prestação de contas do exercício 402 

de 2021, devido ao grande trabalho em executar a Maternidade, como estão 403 

mexendo na contabilidade e setor financeiro está tendo algumas dificuldades, 404 

por ser é a primeira vez que fazem uma gestão hospitalar. O presidente não viu 405 

problema com o pedido do diretor e seguiu com os encaminhamentos da peça 406 

orçamentária com as seguintes ressalvas: suspenção do contrato escritório de 407 

advocacia no prazo de 60 dias, apresentação detalhada do escritório de 408 

projetos, a necessidade de manter o escritório de processos e uma reunião 409 

específica orçamentária em junho para fazer uma avaliação do segundo 410 

semestre e perguntou se todos estavam de acordo. A conselheira Bárbara 411 

pediu que deixassem para próxima reunião a apresentação do projeto iPeS, e 412 

sugeriu ao diretor da DCTI, caso ele quisesse trouxesse as vantagens e  413 

benefícios da FESFtech, já que a diretoria dele havia sido citada. O presidente 414 

Cássio Garcia concordou e de acordo com a votação positiva dos conselheiros 415 

e com as devidas ressalvas o orçamento 2022 foi aprovado e a reunião foi 416 

encerrada. Assim, eu, Lorena da Silva Saldanha, lavrei a presente ata. Salvador, 08 417 

de fevereiro de 2022. Lorena da Silva Saldanha 418 

________________________________.  419 


