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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA 1 

REVISÃO DO MODELO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 2 

São Sebastião, 26 de julho de 2013. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia:  5 

01) Definições de Estratégias para implantação da Fundação de Saúde: 6 

Dr. Antonio iniciou a reunião informando que as sugestões resultantes da Oficina realizada no 7 

dia 16/07/13 foram feitas na minuta da Lei de Criação da Fundação Municipal de Saúde, foram 8 

alteradas e enviadas por email aos membros desta comissão. Dra. Tânia solicitou a leitura da 9 

minuta da Lei nos trechos de alterações. Alterações aprovadas por unanimidade. Dando 10 

continuidade, Dr. Antonio apresentou a descrição dos artigos da Lei da Criação da Fundação da 11 

Saúde, versão original e versão revisada:  12 

Texto Original: 13 

SEÇÃO II DA REGÊNCIA LEGAL 14 

Art. 3º A FUNDAÇÃO será regida por esta Lei, pelo respectivo Estatuto, Lei Federal 8.080/90 15 

(Lei Orgânica da Saúde) e pelas normas do direito privado, direito público que lhe sejam 16 

aplicáveis, e regulamentos internos. 17 

Texto Revisado: 18 

Art. 3º A FUNDAÇÃO será regida por esta Lei, pelo respectivo Estatuto, Lei Federal 8.080/90 19 

(Lei Orgânica da Saúde) e normas complementares, bem como aquelas de direito privado, direito 20 

público que lhe sejam aplicáveis, e regulamentos internos.  21 

Texto Original:  22 

SEÇÃO IV DA FINALIDADE 23 

Art. 7º A FUNDAÇÃO terá por finalidade, autorização para manter e prestar ações e serviços de 24 

saúde, nos níveis de atendimento hospitalar, pronto atendimento, ambulatorial e domiciliar, 25 

incluindo atenção básica, com promoção, prevenção e proteção da saúde coletiva e individual, 26 

em caráter integral, atuando nos serviços referentes à estratégia de Saúde da Família, assim 27 

como formação profissional e educação permanente na área da saúde pública, pesquisa,  além 28 

de prestar serviços públicos em demais atividades correlatas e/ou inerentes à saúde pública, no 29 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, podendo assumir serviços públicos municipais, de 30 

forma gradativa e na medida de suas possibilidades, mediante aprovação destas atribuições pela 31 

Diretoria Executiva, Conselho Curador, com apreciação do Conselho Municipal de Saúde, desde 32 

que no desempenho de atividades que não sejam exclusivas de Estado (vigilâncias, controle, 33 

avaliação, auditoria, planejamento e gestão do fundo de saúde), responsabilizando-se também 34 

por: 35 

I - Manter sistemas administrativos próprios para a execução das atividades previstas nos 36 

Contratos de Gestão, incluindo os de pessoal, de compras, de orçamento, de serviços gerais, 37 

dentre outros, observados os princípios constitucionais da Administração Pública e das 38 

disposições do art. 37 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à realização de 39 

processo seletivo público para contratação de pessoal e à observância de regras de licitação;  40 

II - Administrar e controlar operacionalmente as unidades de saúde sob sua gerência;  41 

III - Desenvolver e manter, permanentemente, pesquisas em temas que visem o aprimoramento 42 

da saúde pública;  43 

IV - Celebrar convênios com entidades públicas e privadas, visando melhor capacitar-se a 44 

atender seus objetivos;  45 

V - Promover e manter permanente intercâmbio técnico e científico na área de saúde, com 46 

organismos nacionais e estrangeiros;  47 

VI - Desenvolver toda e qualquer outra atividade própria da saúde e não exclusiva do Estado, 48 
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através de Contratos de Gestão, observando as diretrizes estabelecidas no ordenamento jurídico, 49 

em especial esta Lei, seu Estatuto e pelo Conselho Municipal de Saúde.  50 

Texto Revisado: 51 

SEÇÃO IV DA FINALIDADE 52 

Art. 7º A FUNDAÇÃO terá por finalidade precípua, autorização para manter e prestar ações e 53 

serviços de saúde, nos níveis de Atenção Básica à Saúde, estando autorizada também a prestar: 54 

§ 1º atenção hospitalar, ambulatorial e domiciliar, com promoção, prevenção e proteção da saúde 55 

coletiva e individual, em caráter integral, serviço de urgência  emergência, formação profissional 56 

e educação permanente na área da saúde pública, pesquisa, e demais atividades correlatas e/ou 57 

inerentes à saúde pública, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 58 

Parágrafo único - Os serviços públicos municipais, no âmbito do SUS – Sistema Único de 59 

Saúde, previstos no § 1º, poderão ser incorporados à Fundação, de forma gradativa desde que 60 

oferecida todas as condições necessárias à sua absorção e mediante aprovação destas 61 

atribuições pela Diretoria Executiva, Conselho Curador, com apreciação do Conselho Municipal 62 

de Saúde, exceto o desempenho de atividades exclusivas de Estado (vigilâncias, controle, 63 

avaliação, auditoria, planejamento e gestão do fundo de saúde), responsabilizando-se também 64 

por: 65 

I - Manter sistemas administrativos próprios para a execução das atividades previstas nos 66 

Contratos de Gestão, incluindo os de pessoal, de compras, de orçamento, de serviços gerais, 67 

dentre outros, observados os princípios constitucionais da Administração Pública e das 68 

disposições do art. 37 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à realização de 69 

processo seletivo público para contratação de pessoal e à observância de regras de licitação;  70 

II - Administrar e controlar operacionalmente as unidades de saúde sob sua gerência;  71 

III - Desenvolver e manter, permanentemente, pesquisas em temas que visem o aprimoramento 72 

da saúde pública;  73 

IV - Celebrar convênios com entidades públicas e privadas, visando melhor capacitar-se a 74 

atender seus objetivos;  75 

V - Promover e manter intercâmbio técnico e científico na área de saúde, com organismos 76 

nacionais e estrangeiros;  77 

VI – Promover a educação continuada, permanente e capacitações; 78 

VII – Manter serviço de atendimento ao usuário, vinculado à Ouvidoria do SUS; 79 

VIII - Desenvolver toda e qualquer outra atividade própria da saúde e não exclusiva do Estado, 80 

através de Contratos de Gestão, observando as diretrizes estabelecidas no ordenamento jurídico, 81 

em especial esta Lei, seu Estatuto e pelo Conselho Municipal de Saúde.  82 

Texto Original:  83 

Art. 9º Os Contratos de Gestão serão lavrados, sempre por escrito, observando as regras gerais de direito 84 

público e as disposições constitucionais e legais do Sistema Único de Saúde - SUS, devendo conter 85 

cláusulas que disponham sobre: 86 
I - a especificação do programa de trabalho pelo órgão supervisor, ao qual estarão vinculados os recursos 87 

orçamentários previstos para pagamento, à fundação estatal, pela prestação dos serviços e atividades 88 

contratados;   89 
II - qualidade, eficiência e transparência no atendimento aos usuários dos serviços objeto do Contrato de 90 

Gestão; 91 
III - as atribuições e responsabilidades dos dirigentes da FUNDAÇÃO;  92 

IV - a especificação dos planos operativos propostos para a FUNDAÇÃO, que deverão detalhar as metas a 93 

serem atingidas e os respectivos prazos de execução; 94 
V - a instituição de sistemas de acompanhamento e avaliação, com os critérios objetivos de avaliação de 95 

desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade; 96 
VI - adoção de práticas de planejamento sistemático das ações da FUNDAÇÃO, mediante instrumentos de 97 
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programação física e financeira, de acordo com as metas pactuadas; 98 
VII - os prazos dos contratos, de no máximo 04 (quatro) anos, bem como as condições de prorrogação, 99 

renovação, alteração, suspensão e rescisão, incluindo, ainda, as regras para a respectiva renegociação 100 

total e parcial; 101 
VIII - vinculação dos repasses financeiros do Poder Público ao cumprimento das metas pactuadas no 102 

Contrato de Gestão; 103 
IX – as penalidades aplicáveis aos dirigentes da fundação estatal em caso de descumprimento injustificado 104 

de metas e obrigações pactuadas, bem como no caso de eventuais faltas cometidas; 105 
X - obrigatoriedade de publicação anual de demonstrações financeiras e contábeis, elaboradas em 106 

conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e a legislação pertinente, bem como de 107 

ampla divulgação, por meios físicos e eletrônicos, dos relatórios de execução, pareceres do Conselho 108 

Curador e do Conselho Fiscal, e do desempenho das metas fixadas; 109 
XI - obrigatoriedade de encaminhamento, à Secretaria Municipal da Saúde, de relatórios sistemáticos de 110 

produtividade e desempenho; 111 
§ 1º - A obrigatoriedade da publicação constante no inciso VIII deverá conter, de forma analítica: 112 

I - os balancetes, com as respectivas notas explicativas, assim como o Demonstrativo do Resultado do 113 

Exercício, serão publicados na Internet, até o último dia do mês subseqüente ao do Fato Gerador, de 114 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade; 115 
II - o organograma funcional atualizado do quadro de pessoal, com nome e função, de todos empregados 116 

públicos, seja do quadro de pessoal efetivo da FUNDAÇÃO ou cargos em comissão ou cedidos pelo 117 

Município, e serão publicadas semestralmente na Internet, até o último dia do mês subseqüente ao do fato 118 

gerador. 119 

Texto Revisado: 120 

Foi acrescentado no inciso I do parágrafo 1° a palavra “quadrimestralmente” após revisão pela 121 

Comissão:  122 

“§ 1º - A obrigatoriedade da publicação constante no inciso VIII deverá conter, de forma analítica: 123 

I - os balancetes, com as respectivas notas explicativas, assim como o Demonstrativo do Resultado do 124 

Exercício, serão publicados quadrimestralmente na Internet, até o último dia do mês subseqüente ao do 125 

Fato Gerador, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade;” 126 

Obs: O restante do artigo permaneceu inalterado. 127 

Texto Original: 128 

SEÇÃO VI COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS SUBSEÇÃO I 129 

DO CONSELHO CURADOR 130 

Art. 12. O Conselho Curador da FUNDAÇÃO, órgão de direção superior, administração e controle, será 131 

composto por representantes titulares e respectivos suplentes, indicados como segue: 132 
I - O Secretário Municipal de Saúde, como membro nato; 133 

II - 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda indicado pelo Prefeito Municipal; 134 

III - 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, indicado pelo Prefeito 135 

Municipal; 136 
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Educação e Desporto, indicado pelo Prefeito Municipal; 137 

V - 01 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indicado pelo Prefeito Municipal; 138 

VI - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, indicado pelo Prefeito Municipal; 139 

VII - 04 (quatro) membros, dentre usuários da comunidade, eleitos em audiência pública convocada pelo 140 

Conselho Municipal de Saúde;  141 
VIII - 01 (um) representante dos empregados do Quadro Permanente da FUNDAÇÃO, eleito em 142 

assembléia geral. 143 
§ 1º O mandato dos membros do Conselho Curador terá duração de 2 (dois) anos, sendo que: 144 

I - os membros indicados pelo Poder Público serão nomeados pelo Prefeito Municipal, podendo ser 145 

exonerados, por ato do Prefeito, na forma prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou regulamento, ou 146 

violação dos deveres de gestão; 147 
II - os membros eleitos em Audiência Pública convocada pelo Conselho de Municipal de Saúde e na 148 

Assembléia Geral dos funcionários do quadro permanente da FUNDAÇÃO serão nomeados pelo Prefeito 149 
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Municipal, podendo ser exonerados, na forma prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou 150 

regulamento, ou violação dos deveres de gestão, por ato do Prefeito, após ouvido respectivamente o 151 

Conselho Municipal de Saúde ou a Direção da entidade representativa dos empregados, tudo devidamente 152 

apurado em procedimento que assegure ampla defesa e contraditório. 153 
§ 2º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde, cabendo-lhe o 154 

voto de qualidade nos casos de empate. 155 
§ 3º Os membros do Conselho Curador exercerão seus mandatos gratuitamente. 156 

§ 4º Os membros suplentes substituirão os titulares, e terão direito de manifestação em todas as reuniões, 157 

bem assim, na ausência do titular, terão direito de voto. 158 
§ 5º O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação para o Conselho Curador 159 

perderá o seu mandato imediatamente, devendo ser nomeado, na forma desta Lei e do Estatuto da 160 

FUNDAÇÃO, novo membro para completar o mandato. 161 
§ 6º As deliberações do Conselho Curador serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros. 162 

§ 7º A Diretoria Executiva participará das reuniões do Conselho Curador, nelas podendo manifestar-se, 163 

sem direito de voto. 164 
§ 8º O Conselho Curador é responsável pelo estabelecimento das metas da FUNDAÇÃO, pela forma de 165 

sua execução, transparência da gestão e pelo controle do seu desempenho, objetivando a garantia de 166 

serviços públicos de qualidade à coletividade destinatária. 167 

Texto Revisado: 168 

Art. 12. O Conselho Curador da FUNDAÇÃO, órgão de direção superior, administração e controle, será 169 

composto por representantes titulares e respectivos suplentes, indicados como segue: 170 
I - O Secretário Municipal de Saúde, como membro nato; 171 

II - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria da Fazenda indicado pelo Prefeito 172 

Municipal; 173 
III - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Educação, indicado pelo Prefeito 174 

Municipal; 175 
V - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indicado pelo 176 

Prefeito Municipal; 177 
VI - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, 178 

indicado pelo Prefeito Municipal; 179 
 180 

VII - 05 (cinco) membros, dentre usuários da comunidade, eleitos em audiência pública convocada pelo 181 

Conselho Municipal de Saúde; 182 
VIII - 01 (um) representante dos empregados do Quadro Permanente da FUNDAÇÃO, eleito em 183 

assembléia geral. 184 
§ 1º O mandato dos membros do Conselho Curador terá duração de 2 (dois) anos, sendo que: 185 

I - os membros indicados pelo Poder Público serão nomeados pelo Prefeito Municipal, podendo ser 186 

exonerados, por ato do Prefeito, na forma prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou regulamento, ou 187 

violação dos deveres de gestão; 188 
II - os membros eleitos em Audiência Pública convocada pelo Conselho de Municipal de Saúde e na 189 

Assembléia Geral dos funcionários do quadro permanente da FUNDAÇÃO serão nomeados pelo Prefeito 190 

Municipal, podendo ser exonerados, na forma prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou 191 

regulamento, ou violação dos deveres de gestão, por ato do Prefeito, após ouvido respectivamente o 192 

Conselho Municipal de Saúde ou a Direção da entidade representativa dos empregados, tudo devidamente 193 

apurado em procedimento que assegure ampla defesa e contraditório. 194 
§ 2º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde, cabendo-lhe 195 

inclusive o voto de qualidade nos casos de empate. 196 
§ 3º Os membros do Conselho Curador exercerão seus mandatos gratuitamente. 197 

§ 4º Os membros suplentes substituirão os titulares, e terão direito de manifestação em todas as reuniões, 198 

bem assim, na ausência do titular, terão direito de voto. 199 
§ 5º O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação para o Conselho Curador 200 

perderá o seu mandato imediatamente, devendo ser nomeado, na forma desta Lei e do Estatuto da 201 
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FUNDAÇÃO, novo membro para completar o mandato. 202 
§ 6º As deliberações do Conselho Curador serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros. 203 

§ 7º A Diretoria Executiva participará das reuniões do Conselho Curador, nelas podendo manifestar-se, 204 

sem direito de voto. 205 
§ 8º O Conselho Curador é responsável pelo estabelecimento das metas da FUNDAÇÃO, pela forma de 206 

sua execução, transparência da gestão e pelo controle do seu desempenho, objetivando a garantia de 207 

serviços públicos de qualidade à coletividade destinatária. 208 

Texto Original: 209 

Art. 17 Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de 04 (quatro) anos, contratados e demissíveis 210 

a qualquer tempo pelo Prefeito Municipal, dentre profissionais de notório conhecimento na área de atuação 211 

da FUNDAÇÃO, podendo ser reconduzidos, a depender do resultado positivo da avaliação obrigatória de 212 

seu desempenho, conforme previsto em contratos de gestão, no Estatuto, e em portarias da Secretaria 213 

Municipal da Saúde. 214 
Parágrafo Único - Os membros da Diretoria Executiva poderão perder o mandato, dentre outros motivos e 215 

na forma prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou regulamento, violação dos deveres de gestão, 216 

ou, não cumprimento do contrato gestão. 217 

Texto Revisado: 218 

Art. 17. Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de 04 (quatro) anos, contratados e demissíveis 219 

a qualquer tempo pelo Prefeito Municipal, dentre profissionais de notório conhecimento na área de atuação 220 

da FUNDAÇÃO, podendo ser reconduzidos, a depender do resultado positivo da avaliação obrigatória de 221 

seu desempenho, conforme previsto em contratos de gestão, no Estatuto, e em portarias da Secretaria 222 

Municipal da Saúde.  223 
I – Findo o mandato, havendo recondução parcial, o Poder Executivo poderá encaminhar lista tríplice de 224 

candidatos para apreciação do Conselho Municipal de Saúde para integrar a Diretoria Executiva. 225 
II - Os membros da Diretoria Executiva poderão perder o mandato, dentre outros motivos e na forma 226 

prevista no Estatuto, por inobservância da lei ou regulamento, violação dos deveres de gestão, ou, não 227 

cumprimento do contrato gestão. 228 

Texto Original: 229 

Art. 27. Trimestralmente, a FUNDAÇÃO encaminhará à Secretaria Municipal de Saúde e a 230 

Câmara de Vereadores relatório de gestão, com pareceres do Conselho Curador e do Conselho 231 

Fiscal, de acordo com o contrato de gestão. 232 

Texto Revisado: 233 

Art. 27 A FUNDAÇÃO, quadrimestralmente, encaminhará à Secretaria Municipal de Saúde e a 234 

Câmara de Vereadores relatório de gestão, com pareceres do Conselho Curador e do Conselho 235 

Fiscal, de acordo com o contrato de gestão. 236 

Texto Original: 237 

Art. 36. Os bens, rendas e serviços afetados ao Serviço Público de Saúde, pertencentes ou que 238 

venham a pertencer à FUNDAÇÃO, inclusive aqueles incorporados por sucessão do Hospital 239 

Municipal ao seu patrimônio, assim como aqueles bens imóveis transmitidos pelo Município como 240 

patrimônio de instituição da FUNDAÇÃO, são impenhoráveis e inalienáveis, passando a 241 

configurar, após os atos de transmissão, em patrimônio público de uso especial. 242 

Texto Revisado: 243 

Art. 36. Os bens, rendas e serviços afetados ao Serviço Público de Saúde, pertencentes ou que 244 

venham a pertencer à FUNDAÇÃO, assim como aqueles bens imóveis transmitidos pelo 245 

Município como patrimônio de instituição da FUNDAÇÃO, são impenhoráveis e inalienáveis, 246 

passando a configurar, após os atos de transmissão, em patrimônio público de uso especial.   247 

Dr. Antonio disse que o Sr. Givanildo fará as modificações na minuta da Lei e encaminhará ao 248 

Prefeito, versão original e revisada, depois do retorno da referida minuta da Lei a SESAU, será 249 

submetida a aprovação da plenária do COMUS. Posteriormente passará pela aprovação na 250 

Câmara Municipal. Estudaremos o Estatuto Social da Fundação o qual não tem a necessidade 251 
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de passar pela Câmara, porém passará pela plenária do COMUS e registrado em Cartório.      252 

Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião.  253 

Ata elaborada por                                 Mirane Souza de Freitas e coordenada por 254 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.   255 
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