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Nota de repúdio a extinção da Fundação Escola de Saúde de Palmas (FESP) 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 23ª região (CRP-23) vem a público manifestar seu 

repúdio referente a extinção da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP) que 

foi decretada a partir da publicação da Medida Provisória nº 2 no Diário Oficial do Município 

de Palmas no dia 01 de abril de 2022. Dispondo sobre a organização básica da estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas e dá outras providências, e em 

seu Artigo 50, decreta a extinção da FESP. Tal Medida foi implementada de forma autoritária 

e sem qualquer diálogo com a sociedade, órgãos de controle social do SUS, organizações, e 

trabalhadoras e trabalhadores do SUS. 

 

Considerando a Lei nº 2014/2013 de 17 de dezembro de 2013 que institui a Fundação Escola 

de Saúde Pública e adota outras providências. 

 

Considerando o Art.1º da Lei nº 2014/2013 que institui a Fundação Escola de Saúde Pública 

de Palmas - FESP-Palmas, como uma entidade autárquica, de direito público, vinculada à 

Secretaria Municipal da Saúde, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

com sede e foro em Palmas, Capital do Estado, e prazo de duração indeterminado. 

 

Considerando que a FESP é uma importante instituição para a saúde municipal, uma vez que 

executa a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde - PMEPS e o projeto de 

Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho - PET/Palmas, que visa o 

provimento, aperfeiçoamento e à especialização em área profissional, ou afim, da saúde; 

 

Considerando que a missão da FESP é a de promover atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação para os trabalhadores do SUS e a comunidade, junto aos serviços de 

saúde, mediante os pressupostos da Educação Permanente em Saúde, no intuito de ofertar 

serviços de qualidade em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. 

 

Considerando que o Plano Plurianual do município de Palmas preconiza ações orçamentárias 

que visam garantir o fortalecimento das ações do plano municipal de Educação Permanente,  
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fomento às ações de pesquisa, extensão, tecnologia, e inovação em saúde, e a manutenção 

de recursos humanos da FESP no período entre 2022-2025. 

 

CONSIDERANDO que o Plano Integrado de Residências em Saúde – PIRS, que engloba 

nove programas de residências em saúde, sendo: três residências médicas, três residências 

multiprofissionais e três residências uniprofissionais, resultado de uma parceria da Secretaria 

da Saúde de Palmas/Fundação Escola de Saúde Pública com o Centro Universitário Luterano 

de Palmas (CEULP/ULBRA) e com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), constituindo-

se como uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob a forma de curso de 

especialização, sendo eles:  

 

- Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade – 20 vagas/ano  

- Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade - 43 vagas 

/ano 

 - Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental – 16 vagas/ano  

- Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - 20 vagas/ano  

- Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica – 06 vagas/ano 

 - Programa de Residência em Medicina Veterinária – 06 vagas/ano  

- Programa de Residência em Clínica Integrada – 06 vagas/ano 

 - Programa de Residência Médica em Oftalmologia – 01 vaga/ano 

- Programa de Residência Médica em Patologia – 01 vaga/ano 

 

CONSIDERANDO a existência do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que necessita da 

estrutura de Escola de Saúde Pública para existência e que a licença da FESP foi renovada, 

certificando-a como instituição credenciada por mais 03 anos cujo Comitê responde pelo 

registro: CEP nº 9187 Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas - FESP. 

 

CONSIDERANDO que para que as ações acima descritas sejam realizadas com qualidade é 

imprescindível a autonomia política, financeira e administrativa, de forma a evitar ingerências 

garantindo a lisura de todos os processos. 
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Portanto, diante do exposto o CRP-23 repudia o ato de extinção da FESP, assim como apoia 

o movimento SOSFESP composto por profissionais do SUS, organizações e pessoas 

independentes que tem se mobilizado contra essa medida. E solicita que a Prefeitura 

Municipal de Palmas e a Câmara de Vereadores revejam esta decisão que irá prejudicar 

fortemente os processos educacionais em saúde e, em consequência, a qualidade de vida da 

população palmense, destinatária final do trabalho desenvolvido por esta autarquia.    

 

“O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito conquistado não se compra, não se vende”. 

Fica FESP! 

 

 

Palmas, 05 de abril de 2022. 

 

 

___________________ 

Pedro Paulo Valadão Coelho 

Presidente do CRP-23 

 


