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Queridas associadas, gestores e parceiros,
chegamos ao final de mais um ano, e

aproveito o momento para agradecer a todos
pela confiança depositada em nossa

instituição.
 

Que 2023 nos traga ainda mais vitórias, e que
possamos seguir, cada vez mais,

fortalecendo o modelo de gestão das
Fundações  Estatais de Saúde no país. 
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Confira o que foi destaque e relembre  as principais ações
da ANFES durante esse ano
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Durante o mês de julho deste ano,
representantes da ANFES e do Instituto Rui
Barbosa, estiveram reunidos na sede do IRB em
Brasília, para tratar sobre questões referentes
às Fundações Estatais de Saúde e debater
parceria em prol das FES do país.

Como resultado da reunião, ambas as
instituições se comprometeram em estabelecer
um espaço de diálogo técnico e construtivo,
para em conjunto, fomentar o fortalecimento e
o aprimoramento das Fundações Estatais de
Saúde no país. E o primeiro passo para isso foi 

ANFES GARANTE ASSENTO EM COMITÊ DE SAÚDE
DO INSTITUTO RUI BARBOSA
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Ainda durante o mês de julho aconteceu o 6º Congresso Paranaense de Saúde Pública e a
ANFES, representada pelo presidente, João Henrique Marques, e pelo diretor Alisson
Sousa, marcou presença no evento participando do mini curso que teve como tema: As
Fundações Públicas de direito privado no âmbito do SUS.

O evento, de promoção do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva – INESCO, teve como
tema central “SAÚDE, CIÊNCIA E DEMOCRACIA”, e o seu principal objetivo foi
contribuir para a expansão e qualificação da saúde no Paraná e em outras regiões do país,
propiciando oportunidades para os participantes aprofundarem seus conhecimentos,
aprimorarem competências e discutirem temas prioritários de saúde.
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dado a partir do convite do IRB para que a ANFES ocupe um assento no comitê de saúde do
Instituto. Outro ponto discutido foi a possibilidade de uma parceria no âmbito da capacitação e
formação profissional tendo como foco o modelo de gestão das FES.

“Não tenho dúvidas que tendo o IRB ao nosso lado ficaremos ainda mais próximos de
conquistarmos a estabilização e consolidação do marco legal regulatório para as FES”, destacou o
presidente da Associação, João Henrique Marques.

A reunião contou com a presença do presidente da ANFES, João Henrique Marques; do vice-
presidente da Associação, Tércio Erany Tedesco Júnior; da consultora jurídica, Janaína Pontes
Cerqueira; do Presidente do Instituto Rui Barbosa, Edilberto Carlos Pontes Lima; e do
Coordenador Geral do IRB, Juraci Muniz.

 6º CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA
DEBATE PAPEL DAS FES

https://anfes.org.br/anfes-tem-reuniao-com-instituto-rui-barbosa-e-garante-assento-em-comite-de-saude/
https://anfes.org.br/anfes-participa-do-6-congresso-paranaense-de-saude-publica-para-debater-papel-das-fes/
https://anfes.org.br/anfes-participa-do-6-congresso-paranaense-de-saude-publica-para-debater-papel-das-fes/


Representada por seu diretor Alisson Sousa e Janaína Pontes, consultora jurídica da
Associação, a ANFES marcou presença no Workshop Paraibano sobre modelos de gestão
no contexto do Sistema Único de Saúde.

O evento teve como objetivo a promoção do intercâmbio de experiências, além da
apresentação dos desafios jurídicos e administrativos enfrentados pelas Fundações
Estatais de Saúde no Brasil.

Em sua fala, Alisson Sousa destacou a segurança jurídica promovida pelo modelo de
gestão das FES, resultado da contratação por metas e resultados. “O modelo vem sendo
utilizado por Estados e Municípios como uma ferramenta de gestão para o serviço público
de saúde que traz eficiência, resolutividade, economicidade e a qualidade, tanto para o
Estado quanto para os usuários do SUS”.
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ANFES APRESENTA RELATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE
GESTÃO DE CUSTOS
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E o ano de 2022 começou, com a ANFES
divulgando o relatório de estudo sobre gestão
de custos das Fundações Estatais de Saúde no
Brasil. A pesquisa foi realizada durante o ano
de 2021, e foi comandada pelo especialista em
atenção à saúde e gestão de políticas públicas,
Florentino Leônidas.

O Estudo buscou analisar os principais centros
de custos para implantação e funcionamento
das FES no país. Usando, para isso, dados
disponibilizados pelas fundações associadas a
ANFES, além de informações sobre as
principais transferências de recursos vindo do
Ministério da Saúde.

 ASSOCIAÇÃO PARTICIPA DE WORKSHOP PARAIBANO
SOBRE MODELOS DE GESTÃO NO CONTEXTO DO SUS

 O relatório do estudo foi preparado pelo
advogado e assessor jurídico da Associação,
Thiago Campos, que conclui que os dados
obtidos com a pesquisa apresentam vantagens
ao modelo de gestão das fundações estatais.
Contudo, o relatório também aponta para
algumas observações que devem ser
consideradas, a exemplo: da necessidade de
aprimoramento da accountability através das
estratégias de prestação de contas para a
sociedade e da ampliação da responsabilidade;
da ausência de dados abertos e transparência
nas fundações; e da necessidade de melhorias
no sistemas de gestão de custos.

https://anfes.org.br/anfes-apresenta-relatorio-de-estudo-sobre-gestao-de-custos/
https://anfes.org.br/anfes-participa-de-workshop-paraibano-sobre-modelos-de-gestao-no-contexto-do-sistema-unico-de-saude/
https://anfes.org.br/anfes-participa-de-workshop-paraibano-sobre-modelos-de-gestao-no-contexto-do-sistema-unico-de-saude/


Durante o mês de abril deste ano, o presidente da ANFES, João Henrique Marques,
acompanhado do diretor da instituição, Alisson Sousa, cumpriu uma série de agendas
em Brasília para discutir temas de interesse da Fundações Estatais de Sáude.

Essas agendas fazem parte do planejamento estratégico da ANFES para o
fortalecimento de suas ações e da retomada das discussões de pautas prioritárias no
momento pós pandemia, e busca a entrega às suas associadas no atendimento das
demandas no âmbito político, legislativo e institucional.

De acordo com João Henrique Marques, “foram agendas bastante proveitosas, onde
tivemos conversas importantes para buscar, cada dia mais, fortalecer o modelo das
Fundações Estatais de Saúde, e reforçar a nossa proposta de integração entre os entes
federativos em prol de melhorias no atendimento da saúde pública no Brasil”.

Confira as principais agendas realizadas:
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AGENDAS EM BRASÍLIA MARCAM O ANO DA ANFES
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Reunião com parlamentares para tratar sobre o PLs 92/2007 e 347/2018;
Conversas com secretários estaduais de saúde e entidades;
Cerimônia de posse da nova diretoria do CONASS.

ENCONTRO COM JOÃO DORIA 
Durante a estadia em Brasília o presidente da
ANFES se encontrou com o ex-governador e ex-
prefeito de São Paulo, João Doria.

Durante o encontro, João Marques aproveitou
para falar sobre o modelo das Fundações
Estatais e entregar ao político um exemplar do
livro da ANFES. João Doria agradeceu pela
cópia da publicação e afirmou que o modelo de
gestão das fundações é uma segurança jurídica
aos gestores públicos.

https://anfes.org.br/anfes-cumpre-agendas-em-brasilia/
https://anfes.org.br/presidente-da-anfes-se-encontra-com-joao-doria-em-brasilia/
https://anfes.org.br/presidente-da-anfes-se-encontra-com-joao-doria-em-brasilia/


O ano de 2022 marca o retorno das agendas presenciais, e após dois anos de muitos
encontros virtuais a ANFES, aos poucos, volta a realizar visitas às suas associadas.

Relembre como foram os primeiros encontros pós pandemia, realizados com o objetivo
de fomentar o diálogo e aproximar, ainda mais, a ANFES de suas associadas.
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VISITAS INSTITUCIONAIS FAZEM PARTE DO
PLANEJAMENTO PÓS PANDEMIA 
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VISITA A FUNSAÚDE - CEARÁ
A reunião marcou o retorno das agendas presenciais após
o período da pandemia, e teve como objetivo fomentar a
aproximação da Associação e da Fundação, servindo para
que ambas pudessem apresentar a sua estrutura interna,
bem como seus objetivos e metas futuras.

Representando o presidente da ANFES na ocasião,
Alisson Sousa, aproveitou a reunião para reforçar o papel
da Associação na luta em favor do fortalecimento do
modelo de gestão das FES em todo o Brasil.
    

VISITA A FUNDAÇÃO JUQUERY -SÃO PAULO
A reunião faz parte de uma estratégia para
reaproximação e realinhamento das pautas prioritárias
entre a instituição e suas associadas. Além disso, o
encontro também serviu para que ambas as instituições
pudessem apresentar a sua estrutura interna, e
discutissem sobre seus principais objetivos e metas
futuras.

Alisson Sousa, que na oportunidade esteve representando
o presidente da Associação, aproveitou a ocasião para
reforçar o papel da ANFES em favor do fortalecimento do     

“A ANFES tem trabalhado constantemente para que haja, cada vez mais, o
reconhecimento jurídico e político das Fundações Estatais de Saúde perante a
sociedade, e momentos como esse, de troca de experiências, é fundamental nesta
construção. Obrigado a toda equipe da Funsaúde pela receptividade. Vamos em frente
na busca da excelência no atendimento da saúde pública à toda população”. afirmou
Alisson.
    

modelo de gestão das fundações públicas de direito privado. “A ANFES tem se
esforçado para que, cada vez mais, o modelo de gestão das Fundações Estatais de Saúde
seja reconhecido e aplicado em todo o país”.
    

https://anfes.org.br/anfes-realiza-visita-institucional-a-funsaude/
https://anfes.org.br/anfes-se-reune-com-diretoria-da-fundacao-juquery/


 O Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia (TJ/BA) decidiu em seu órgão
máximo – o Tribunal Pleno – pela
constitucionalidade do modelo de
fundações estatais em saúde, ao avaliar
a instituição da Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista, que
gerencia e executa os serviços médicos e
laboratoriais prestados no Hospital
Municipal Esaú Matos e Laboratório
Central do município baiano.

O TJ/BA julgou improcedente uma
arguição incidental de
inconstitucionalidade, suscitada no bojo
de Ação Civil Pública nº 0005489-
40.2012.8.05.0274 proposta pelo
Ministério Público do Estado da Bahia,
que pretendia avaliar a
constitucionalidade da Lei nº
1.785/2011, editada pelo Município de
Vitória da Conquista.

A decisão reafirma a
constitucionalidade do modelo jurídico
institucional, seguindo o
posicionamento que os demais órgãos do
Poder Judiciário do país têm adotado,
inclusive o Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, a relatora enfatiza a
correlação entre a instituição da
Fundação Estatal e a busca de eficiência
na gestão da saúde pública, não
representando privatização da saúde:
“Na espécie, pode-se concluir que a
Municipalidade adotou o modelo
fundacional objetivando a máxima
eficiência na gestão da saúde municipal,
sem que a sua criação resulte em
privatização dos serviços de saúde. 
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ANFES OBTÉM MAIS UMA VITÓRIA EM DEFESA DO
MODELO JURÍDICO-INSTITUCIONAL
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 Por tais razões, não se vislumbro a
inconstitucionalidade invocada em
relação a Lei 1.785/2011 do Município de
Vitória da Conquista.”

O advogado Thiago Campos, que
representou a ANFES no processo,
enfatizou a relevância da decisão
especialmente por “ter sido proferida
pelo Tribunal Pleno do TJ/BA, órgão
máximo judicante daquela Corte, bem
como pela posição manifestada no
processo pelo Ministério Público da
Bahia, favorável ao modelo.”

O presidente da ANFES, João Henrique
Marques, considerada a decisão “mais
uma importante vitória, que se soma às
demais, e representam a construção da
segurança jurídica do modelo das
Fundações Estatais.”

https://anfes.org.br/anfes-obtem-mais-uma-vitoria-em-defesa-do-modelo-juridico-institucional/


ANFES, foi recebida no processo como amicus curiae ,  tendo apresentado argumentos
favoráveis à defesa da fundação estatal e do modelo jurídico institucional.

Porém, mesmo diante do risco da demissão em massa dos trabalhadores do Instituto, e
das preocupações apresentadas quanto à manutenção dos serviços públicos de saúde
na cidade de Porto Alegre, o STF não conheceu da ação, entendendo que “não há que
se falar em violação a preceitos fundamentais quando o Poder Público concretiza sua
obrigação constitucional de cumprir decisões judiciais protegidas pelo manto da coisa
julgada material.”

Apesar da decisão, o presidente da ANFES, João Henrique Marques da Silva,
tranquiliza as associadas, esclarecendo que “esta decisão é isolada e decorre de um
vício formal no processo originário do IMESF, não tendo o Supremo Tribunal Federal
avaliado o mérito e a constitucionalidade do modelo das Fundações nos processos
relativos àquela Fundação.”

A ANFES se solidariza com os trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde –
SUS em Porto Alegre, e se soma a eles na luta pela reconstrução de uma alternativa
pública e eficiente para a prestação de serviços de saúde à população.
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STF DEFERE INGRESSO DA ANFES COMO AMICUS
CURIAE EM ADI 4197

ATUAÇÕES JURÍDICAS
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ANFES PARTICIPA COMO AMICUS CURIAE DE ADPF
DO IMESF

o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, deferiu o ingresso da
ANFES, na condição de amigo da corte, em Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI, de número 4197, que trata sobre a constitucionalidade do modelo de Fundações
Estatais de Saúde, tendo como objeto a Lei Estadual de Sergipe.

A ANFES, enquanto entidade associativa de atuação na defesa do modelo jurídico de
FES, entende que tal debate é de extrema relevância, já que o mesmo afeta
diretamente as suas entidades associadas, e por esse motivo o aceite de sua
participação no processo deve ser comemorado como um passo importante na busca do
fortalecimento do modelo de gestão. 

Para o advogado Thiago Campos, consultor jurídico da Associação, “o que está em
debate é a efetividade do direito constitucional à saúde e a necessidade de assegurar
os anseios da Constituição Federal de 1988, em especial quanto à sua universalização".

https://anfes.org.br/stf-defere-ingresso-da-anfes-como-amicus-curiae-em-adi-4197/
https://anfes.org.br/supremo-nao-conhece-de-acao-e-mantem-a-extincao-do-imesf/


A convite da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), a ANFES participou de
reunião do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados Federal, que tem como
objetivo discutir o impacto orçamentário-financeiro advindo da implementação de
pisos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras,
fixados no Projeto de Lei nº 2564/2020.

Convidado para apresentar suas considerações sobre o tema: Apresentação e entrega
do número de profissionais e impacto financeiro no setor público, João Henrique
Marques defende a valorização da categoria e a necessidade de que os profissionais de
enfermagem tenham o seu piso salarial definido, embora acredite que haverá grande
impacto orçamentário nas Fundações Estatais de Saúde, visto que 60% em média do
valor do contrato das Fundações é para recursos humanos, e destes entre 20% a 30%
são destinados para o setor de enfermagem.

Para o presidente da ANFES, “a Associação corrobora com a necessidade de se definir
o piso, mas reforça a importância de que um financiamento seja estabelecido. De fato,
se o aumento para elevar o piso da categoria não vier acompanhado do aumento dos
recursos orçamentários e financeiros federais, os municípios e estados terão grande
impacto em seus contratos”.

P Á G I N A  0 8

REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DISCUTE
IMPACTO DO PL 2564/2020
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FUNDAÇÕES ESTATAIS DE SAÚDE E O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM

A Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 que institui o piso salarial para os profissionais
da enfermagem – enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras – entrou em vigor no dia
5 de agosto de 2022 com consideráveis repercussões orçamentárias e financeiras a
todos os contratantes desses profissionais – públicos ou privados -, merecem avaliações
cuidadosas de modo a viabilizar a concretização desse direito.

A ANFES, como entidade representativa de fundações públicas de direito privado,
atuantes na área da saúde pública, e que congregam a rede de gestão e assistência no
Sistema Único de Saúde, divulgou nota orientando a acerca da eficácia e aplicabilidade
desta lei pelas afiliadas. Confira as orientações em nosso site.

https://anfes.org.br/presidente-da-anfes-participa-de-reuniao-na-camara-dos-deputados-para-discutir-impacto-do-pl-2564-2020/
https://anfes.org.br/fundacoes-estatais-de-saude-e-o-piso-salarial-dos-profissionais-de-enfermagem/
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INTERCÂMBIO DE SABERES
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O evento contou com a palestra da
controladora da Fundação iNOVA
Capixaba, a advogada Lívia Duarte, e
teve como objetivo apresentar aos
participantes as etapas de concepção e
desenvolvimento para a construção e
implantação de duas grande inovações
na área de gestão da instituição, que são:
os procedimentos para a formação de
preço de referência para processos
licitatórios, e a elaboração do código de
ética, conduta e integridade da
Fundação. 

Sobre os processos desenvolvidos pela
iNOVA para formação de preços, Lívia
Duarte pontuou alguns benefícios
apurados, entre eles: mitigação de risco 

A ANFES, acreditando que a troca de experiências possui uma importante função na
busca pela excelência no atendimento aos serviços de saúde, e cumprindo o seu
papel como facilitadora no intercâmbio de saberes entre as suas fundações
associadas, realizou diversos seminários online durante 2022.

WEBINAR SOBRE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE
REFERÊNCIA EM LICITAÇÕES E CÓDIGO DE ÉTICA

de sobrepreço, minimização dos critérios
subjetivos nas análises dos preços
coletados, e uma maior segurança tanto
para a área de compras quanto para os
gestores na tomada de decisões. 

Em relação a construção do documento
que apresenta o código de ética, conduta
e integridade da instituição, a
controladora fez questão de lembrar que
esse não pode ser um documento feito
em moldes e que é necessário o mínimo
de observação da cultura da instituição
para que haja a construção de
compromissos com uma base sólida, e
que tenha a “intenção de deixar um
legado forte e expressivo”.

WEBINAR SOBRE AJUSTES NA GPS E ENQUADRAMENTOS
DAS FUNDAÇÕES NO ESOCIAL

Para falar sobre o tema, o evento contou
com a presença do professor e consultor
trabalhista, Rodrigo Moraes, que
aproveitou a oportunidade para explanar
sobre as novas regras para o
preenchimento da GPS e enquadramento
das fundações estatais no eSocial, e
esclarecer as dúvidas dos participantes.

Para o professor Rodrigo Moraes, “esse é
um tema muito relevante para as
Fundações Públicas de Direito Privado.
Por possuírem natureza jurídica
enquadrada como órgãos públicos para o 

eSocial e regimes trabalhista CLT e
Estatutários (como por exemplo os
cedidos de outros órgãos) dentre outros, o
detalhamento é muito mais abrangente”.

De acordo com ele, “ é muito importante
que a alta gestão tome posse dessa
implantação, evitando bloqueio da
certidão do Ente Federativo Responsável
e maiores problemas com o Fisco,
Ministério do Trabalho e Previdência e
até mesmo com os Tribunais de Contas,
que terão acesso aos dados enviados ao
eSocial”.

https://anfes.org.br/anfes-realiza-webinar-sobre-formacao-de-precos-de-referencia-em-licitacoes-e-codigo-de-etica/
https://anfes.org.br/anfes-realiza-webinario-sobre-ajustes-na-gps-e-enquadramentos-das-fundacoes-no-esocial/


Representantes da ANFES estiveram reunidos com representantes do Governo do
Estado do Piauí para debater o modelo de gestão das Fundações Estatais de Saúde e
apontar soluções visando o futuro da Fundação Estatal Piauiense de Serviços
Hospitalares (Fepiserh).

A reunião foi motivada após o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, indicar
através da sua página no Twitter a vontade de extinção da Fepiserh, passando as
suas atuais atribuições para a Sesapi.

Durante a reunião os representantes da ANFES puderam fazer uma ampla defesa do
Modelo de Gestão das Fundações Estatais de Saúde e apresentar à futura equipe da
Sesapi diversos dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, referentes às FES do
país.

Na ocasião os representantes da futura gestão de saúde do Piauí puderam tirar suas
dúvidas sobre o funcionamento das Fundações Estatais de Saúde, e se mostraram
receptivos às informações recebidas.

A reunião, que aconteceu de forma online, contou com a presença do presidente da
ANFES, João Henrique Marques; dos diretores da Associação, Alisson Sousa e Sezifredo
Paz; da consultora jurídica da ANFES, Janaina Pontes; do atual secretário da Fazenda
do Piauí e futuro secretário da Sesapi, Antônio Luiz Soares; e de representantes da
próxima gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, Leonardo Machado Martins
e Dirceu Campêlo.
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REUNIÃO COM NOVA EQUIPE DA SESAPI PARA
DEBATER MODELO DE GESTÃO DAS FES
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"Minha vontade,  enquanto presidente da ANFES e grande
entusiasta desse Modelo de Gestão,  é ver ainda mais Estados e

Municípios desfrutando dos benefícios que as FES podem
oferecer”.

João Henrique Marques

https://anfes.org.br/anfes-se-reune-com-equipe-da-sesab-piaui-para-debater-modelo-de-gestao-das-fes/
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FUNDAÇÕES ESTATAIS DE SAÚDE – MÁXIMA
LEGITIMIDADE PARA A GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE

SOB REGIME PRIVADO
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Diante de informações noticiadas sobre a suspensão no edital para escolha de
instituição responsável pela administração dos Postos de Saúde de Porto Alegre -
RS, a ANFES, mais uma vez, vem reforçar o seu posicionamento em defesa do
modelo de gestão das Fundações Estatais de Saúde .

Os fatos divulgados na mídia nos fazem refletir sobre os problemas no modelo de
gestão adotado pela Prefeitura de Porto Alegre para a prestação de serviços nos
postos de saúde do município, implementada por meio de contratação com
organizações sociais.

As Fundações Estatais de Saúde constituem um modelo jurídico institucional que
integra a estrutura da administração pública, atendendo ao critério
constitucional prioritário da execução direta das ações e serviços de saúde, porém
sob um regime privado – que permite mecanismos de flexibilidade dos
instrumentos de gestão (sem preterir a observância aos princípios gerais da
administração pública – art. 37, caput da Constituição Federal), na medida que
atuam por meio de contratualização com o poder público. É o contrato de gestão
que define objeto, escopo, metas e resultados pretendidos, com vistas à eficiência.

Além de estar-se cumprindo o preceito constitucional de prioridade na execução
das ações e serviços de saúde, a fundação estatal conta com o poder público e com
a representatividade dos trabalhadores e da sociedade dentro da sua estrutura de
Governança, através do conselho curador. Isso significa que é dotada de controle
interno e concomitante (accountability e gestão de riscos) dos seus atos.

Ademais, as FES contam com o controle prévio – desde o seu processo de
instituição – e concomitante pelo Ministério Público, já que supervisionada pela
unidade de curadoria dessa instituição. Essa temporalidade do controle viabiliza
maior dinâmica para prevenir, conter e superar riscos quanto aos objetivos
institucionais e contratuais da entidade. Já, as organizações sociais estão sujeitas
ao controle a posteriori, quando da prestação de contas do contrato de gestão. 

O princípio da eficiência na administração pública não é uma figura autônoma,
mas se coloca sob a premissa da legalidade. No caso, a máxima legalidade sob o
prisma do delineamento constitucional aponta que as ações e serviços de saúde
devem ser prestadas o mais próximo das estruturas estatais. As fundações
públicas de direito privado conciliam esses vetores com maior potência.

https://anfes.org.br/fundacoes-estatais-de-saude-maxima-legitimidade-para-a-gestao-publica-da-saude-sob-regime-privado/
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A ANFES tem como função unir as Fundações Estatais de Saúde,
fomentar e incentivar o conhecimento e as trocas de experiências, e

ajudar a divulgar seus projetos  inovadores, com o objetivo de
fortalecer e aprimorar o modelo de gestão em todo o país.
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