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CONVIDADOS:  
 
 

 

ATA 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2017, na Sala de Reunião do Fórum de 
Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, pela Coordenadora do CEMAS, Dra. Milene de 
Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e convidados.  

Dando início a reunião Dra. Milene de Carvalho, presidindo a presente reunião, passou-se 
a deliberar: 

 
Pauta da reunião: 

DELIBERAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO ANTES DA REUNIÃO 

1. Em abertura, houve a fala da Coordenadora sobre a importância do CEMAS e de seu 
caráter institucional; foram também apresentadas várias propostas pela mesma a 
serem sujeitas a deliberações prévias antes de adentrar nos temas da pauta 
propriamente ditas, a seguir: 

1.1. As questões postas nas reuniões serão apresentadas por inteiro e depois os 
membros do CEMAS terão a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas, debater 
e deliberar se exigir o tema; 

1.2. As disposições das acomodações das reuniões serão em forma circular, salvo 
eventos extraordinários, para propiciar maior interlocução, ressaltando que o 
intuito desse Comitê é propor resoluções administrativas de caráter 
coletivo, acompanhar questões que diz respeito gestão   desde orçamento, oferta e 
execução de  toda  Assistência do SUS aos usuários , acompanhar a Judicialização no 
sentido de prevenir e/ou evitar , promover a capacitação   e atualização sobre a 
complexidade dos assuntos que envolve o direito á  Saúde. 

2. Foi proposto pela Coordenadora que se discutiria a partir dessa reunião, no máximo 
03(três) ou no máximo 04 (quatro) temas por pauta, visto que a diversidade e a 
complexidade dos assuntos no que diz respeito à Política Pública, vêm tornando 
fragmentadas as soluções e às vezes com dificuldades de acompanhamento. Os temas 
subjacentes que surgirem aos temas já em andamento e/ou novos que por acaso 
sejam levantados durante as reuniões, serão inseridos nas pautas posteriores numa 
fila sequencial, ou seja, não serão discutidos os temas que não estejam na Pauta, 



salvo questões de urgência justificadas pelo propositor da discussão e acatada pelos 
membros. 

3. Foi proposto pela Coordenadora que assuntos muito complexos e extensos poderão 
ser discutidos por uma subcomissão criada em reunião, a exemplo do 
ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2018, e serão apresentados os resultados 
para informação, sugestão e discussão de entre todos os membros do Comitê. 

4. Foi proposto também pela Coordenadora que o tema amplamente e exaustivamente 
discutido e os membros assim entenderem que não há possibilidade de resolutividade 
administrativa, será dado por encerrado e os documentos colacionados n nas 
reuniões serão encaminhados aos órgãos de controle para providências que 
entenderem cabíveis. 

5. Todos os assuntos foram aprovados em deliberação. 
 

Pauta 1: SES- SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO 

Para Discussão em Reunião 

SES (Superintendências/Diretorias Competentes) 

1.1. Informar se houve bloqueio pela SECAD, conforme informado pela SES das 
providências, nos subsídios referentes aos meses de julho/agosto 2017 dos 
servidores que não retornaram para a SES, informando a quantidade destes. Ainda, 
informar se existem outros servidores que não retornaram.  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO: Márcia Valéria expôs apresentação em 
PowerPoint sobre as providências tomadas pela Gestão da Secretaria em relação aos 
servidores cedidos do quadro geral pela SES-TO e para o Município. Excetuando-se os 
servidores lotados na APAE, apenas 02 (dois) servidores ainda não foram devolvidos à 
SECAD, sendo que 01(um) se encontra em licença médica e outro não voltou, sendo 
que o vencimento deste último será bloqueado em agosto, caso não volte 
imediatamente. Sobre as escalas, a Superintendente disse que não há normativas e 
sim fluxogramas, pois se trata de processo de trabalho. A Coordenadora disse que 
iria pessoalmente à SES conhecer o fluxo, na oportunidade parabenizou a Márcia 
Valéria e sua equipe pela explanação didática, técnica e com riquezas de detalhes. 

1.2. Apresentar as providências efetivas quanto ao excesso exacerbado de cessão de 
servidores para Sítio Novo, ou seja, 29 servidores cedidos, cujo valor perfaz em R$ 
223.401,71, devendo individualizar o cargo e a função de cada servidor cedido exerce 
e onde está lotado. Também, destaca-se: Colinas 58 (R$ 441.398,82); Filadélfia 17(R$ 
118.311,84); Lagoa da Confusão 11 (R$ 71.699,57); Miracema 14 (R$ 117.237,42); 
Porto Nacional 25 (R$ 200.442,58); Rio Sono 12 (R$ 58.598,73); Sítio Novo 29 (R$ 
223.401,71); Taguatinga 20 (R$ 97.706,04); Tocantinópolis 28 (R$ 190.629,43), etc. A 
título de ilustração, num comparativo empírico, a quantidade de servidores cedidos 
para Sítio Novo é maior do que para Porto Nacional, que segundo o IBGE de 2016, a 
população estimada em Sítio Novo é de 9.217 habitantes e Porto Nacional é 
de 52.510 habitantes.  

DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO: Sobre os 29 (vinte e nove) servidores cedidos 
para Sítio Novo do Tocantins, verificou-se que são apenas 25 (vinte e cinco). A 
Superintendência informou que está realizando análise sanitária, técnica e 
administrativa em todos os Municípios. Em Sítio Novo, os indicadores da atenção 



básica indicam que os profissionais atuam de forma satisfatória. Também o estudo 
demonstra que 50% dos servidores têm idade para aposentadoria que será em breve. 
Conforme o Estatuto do Servidor, ao removê-lo por necessidade do serviço público, 
há que se pagar um valor de ajuda de custo, o cálculo prevê que pode se chegar a três 
milhões de reais, o que no momento seria muito expendioso para SES, visto que vão 
se aposentar em breve. Encerrada a apresentação, passaram-se às perguntas pelos 
membros: a) quantas equipes de saúde são necessárias e quantas existem (de acordo 
com a previsão do Ministério da Saúde e das políticas de atenção básica) para cada 
Município do Estado do Tocantins? Deve-se levar em conta a quantidade de 
habitantes correspondente os Municípios limítrofes que formam região da Saúde para 
que seja prestado o serviço de forma equânime. b) Nas situações que são de maiores 
destaque (a exemplo das cessões dos médicos e enfermeiros), informar se existe 
algum servidor cedido que tem mais de um vínculo e em caso positivo, esclarecer 
quantos vínculos e indicando a carga horária que presta no Município para qual foi 
cedido e a outra localidade do vínculo demonstrando onde está cadastrado no CNES, 
informar ainda quais as providências efetivas que a Secretaria tomou ou vai tomar 
diante de tais constatações. c) A Superintendência fez visita in loco para certificar se 
os profissionais cedidos cumprem a carga horária devida nos Municípios.    
Após as perguntas, a Coordenadora sugeriu para SES, no prazo de 05 (cinco) dias, 
enviar consulta para PGE com os seguintes questionamentos e demais que entender 
necessário: 1- Se há ou não de ajuda de custo para os servidores cedidos que devem 
ser removidos voltar ao órgão de origem, por estarem extrapolando a quantidade 
ideal, como no caso mais emblemático de Sítio Novo, ou seja, se a remoção se dará 
para o bem do serviço público ou para corrigir atos de cessão, a princípio irregulares, 
que estão causando prejuízos à SES. Constar na consulta que tais casos de cessão têm 
destaque de excesso nos Municípios limítrofes com outros Estados e que, em alguns 
casos, os servidores têm mais de 02 (dois) vínculos. Assim, seria importante a PGE se 
manifestar emitindo parecer sobre tais remoções, devendo constar na consulta pela 
Superintendência a situação funcional de cada servidor cedido e quantos vínculos ele 
possui; 2 – Também enviar à PGE a informação de quantos vínculos cada servidor 
cedido tem com outro Estado ou Município e onde os vínculos atinentes à Região 
Macro-Norte, como exemplo, e ainda se tais atos são possíveis de sindicância. 

 
1.3. RECEITA PRÓPRIA DO GOVERNO ESTADUAL DESTINADA À SECRETARIA E OUTROS 

PODERES: A Dra. Raquel sugere que se apresente informação mais detalhada da 
saúde e educação, acerca do relatório final de gestão orçamentária e financeira, 
demonstrando a aplicação e o comprometimento do orçamento em relação às 
despesas do exercício anterior, bem como informações detalhadas por natureza e 
função. Em relação ao orçamento do Estado, no tocante ao recurso próprio (fonte 
100), especificar o que foi gasto por órgão, por função e natureza de despesas. 

a) Dr. Arthur, exemplificando o requerimento da Dra. Raquel, o que precisamos ser 
informados pela Gestão são as despesas pagas específicas com cada 
serviço/política. Assim foi sugerido pelo Dr. Arthur que a SES encaminhe ao CEMAS 
um relatório circunstanciado ou cópia dos acordos judiciais e extrajudiciais 
formulados pela SESAU com fornecedores do SUS no último ano. Também sobre a 
CARDIOPATIA CONGENITA, que a SES encaminhasse ao CEMAS documentos que 
explicite porque a referência em cardiopatia congênita dos recém-nascidos não é 



mais o Hospital Infantil de Goiânia. Se existe uma justificativa para a interrupção 
desta referência que encaminhe ao Comitê. Caso seja dívida com o Hospital, que 
seja explicitado. Caso seja a falta de eventual documento necessário à pactuação, 
que seja explicitado. A SES deverá enviar ao CEMAS a comprovação de tentativas de 
aquisição de procedimentos de cardiopatia congênitas em recém-nascidos, que 
foram realizadas no último ano. E a relação de empenhos oriundos de órgão judicial 
ou não, especificando os fornecedores de procedimento de cardiopatia congênita 
em recém-nascidos. 

b) Dr. Arthur sugere ainda que seja encaminhada a auditoria do DENASUS na política 
de oferta das próteses auditivas. Também sugeriu sobre a remessa do processo de 
compra das carretas da saúde.  

 
1.4. REPRESENTATIVIDADE DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

(DENASUS) JUNTO AO COMITÊ, TENDO EM VISTA A PORTARIA GAB/SE Nº 756, DE 
17 DE julho DE 2017 E O MEMORANDO-CIRCULAR Nº 11-
SEI/2017/SE/GAB/SE/MS :Ficou deliberado que será encaminhada para todos os 
membros do CEMAS a Portaria expedida pelo Ministério da Saúde sobre a 
representatividade dos servidores dos núcleos estaduais do Ministério da Saúde, 
além da Portaria e memorando, e ainda, um ofício expedido pelo chefe do núcleo 
local (antigo DENASUS) e, em seguida, os membros terão 02 (dois) dias para se 
manifestarem; e caso nenhum membro fazer qualquer apontamento será expedido 
ofício por pela Coordenadora para o Secretário Executivo do Ministério da Saúde 
autorização para que a equipe que fez a Auditoria/Relatórios participe da reunião 
do CEMAS juntamente com representante designado, para fazer parte integrante, 
pois o objetivo do Comitê é trazer eficiência e eficácia para as ações de saúde do 
Estado do Tocantins, uma vez que este só trata de discussões administrativas e que 
não há restrição de quantidade de membros de participação já que o trabalho é feito 
para a sociedade no sentido de fortalecer o controle social do SUS. Mesmo porque a 
participação do DENASUS sempre se deu de caráter de orientação e de consequência 
de capacitação, e pela sua efetiva participação muitas questões foram resolvidas 
pelos gestores do SUS, depois de discutidos no Comitê, os apontamentos 
apresentados nos relatórios de Auditoria e discutidos nessa equipe interfederativa, 
visto que servem como meio de capilarização. Ficou deliberado que, no prazo de 10 
dias, visto que a próxima reunião deverá ocorrer no mês de setembro, previsão de 
apresentar informações sobre as auditorias realizadas.  
 

1.5. Informar ou apresentar Normativa que exige exposição da escala de plantão 
presencial ou sobreaviso a ser cumprida, ou justificar o motivo da não apresentação 
da escala de plantão previamente ao mês antecedente, ou seja, até o dia 20 de cada 
mês anterior, pois atualmente muitas especialidades não remetem escalas para a 
Regulação conforme dito, a despeito do sistema ser fechado na data. Ainda justificar 
o motivo de que no o site da SES que é publicado as escalas estão dispostas não 
aparecem atualizadas.  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO:  Próxima reunião. 

 

1.6. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 
1.6.1. Informar a estimativa de tempo de estoque de abastecimento 



da Somatropina para crianças e adultos, ou seja, por quantos meses. Ainda se há 
possibilidade de desabastecimento até o final do ano.  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO: Apresentou a resposta em reunião. 

1.6.2. Em explanação da resposta enviada pela Assistência Farmacêutica, apresentar 
informações complementares do Ofício nº 7716/2017-SES/GABSEC, nos seguintes 
termos: a)  Previsão para o abastecimento dos medicamentos que estão em falta. 
b)  Faltam 22 medicamentos que deveriam ser dispensados para essas 218 
pessoas. Informar a quantidade de usuários cadastrados ao todo na Assistência 
Farmacêutica do Estado, e a porcentagem que corresponde 218 pessoas ao 
montante total de cadastrados. c)  Dos medicamentos faltantes, quanto ao 
financiamento, vem da fonte 102? Nesse caso a fonte de custeio é somente do 
Estado ou tem contrapartida da União? Em caso afirmativo, qual a porcentagem? 
d)  Informar individualmente a data da publicação e o andamento atual de cada 
processo deserto de medicamentos faltantes, vez que existem algumas licitações 
desertas desde 2016, e caso não tenha havido licitação, informar individualmente 
o motivo. e)  Em relação ao estoque de medicamentos que a SES tem que manter, 
a quantidade faltante corresponde a qual porcentagem?  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO:  Yara apresentou várias informações e o 
MP informou que instaurou procedimento administrativo Portaria de Instauração: 
PP/0518/2017, Processo: 2017.0001740.  

 
1.7. SOBRE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA: 
1.7.1. ONCOLOGIA: Existe um projeto de reformulação da assistência farmacêutica que 

está parado no Ministério da Saúde. Não obstante isso apresenta questões e 
pontos que vem surgindo na área da Oncologia, área mais complexa e pouco 
conhecida pelos operadores do Direito que atuam na Saúde, ao meu entender, 
conhecimento superficial. Em uma visão geral elabora-se apenas uma diretriz e 
cada UNACON/CACON decide o seu protocolo, tendo como base os valores 
recebidos pela APC-ONC. No que tange a Diretriz: Nosso Estado recebe os valores 
(verba) por tratamento, o qual é incluído o medicamento que ele mesmo escolhe, 
ou seja, o fornecimento desses medicamentos ocorre por meio de inserção nos 
procedimentos quimioterápicos registrados na APAC-SAI do SUS, o que condiz que 
não são incluídos em lista de componente da Assistência Farmacêutica e com isso 
o MS, Estado e Municípios não dispensam diretamente somente ressarce. Não há 
protocolos gerais e os serviços prestados são adotados livremente. Assim, 
proponho que a Superintendência que tem os serviços Oncológicos: 1- informe e 
apresente quais são os protocolos de tratamento oferecidos para o Estado, ou 
seja, com base em qual protocolo se faz o tratamento de câncer? Por ser 
UNACON, quais os tipos de câncer que a SES trata? Quais são os medicamentos 
que compõem a lista para o tratamento? Como se dá o funcionamento e 
autorização de pagamento de tratamento Oncológico. Qual é o limite de 
funcionamento? Em quais casos os medicamentos oncológicos são ofertados pela 
Assistência Farmacêutica e como se dá o faturamento?;  

 
1.8. SISTEMA MV : 
1.8.1. Apresentação do DENASUS sobre a Auditoria nº 5194 de 17/11/2015 realizada 

com informações de pertinência para discutir no Comitê de acordo com a 



Resolução 238 do CNJ.  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO: Próxima reunião. 

1.8.2. Sobre o contrato e os termos do Sistema MV Soul, tendo em vista o seu 
vencimento em agosto/2017. Importante destacar alguns pontos dentre outros 
relacionados com o sistema de gerenciamento de várias informações clínicas 
assistenciais e administrativas propostas em módulos, as quais: 1.    Agenda de 
consulta e exames; 2.    Ambulatório; 3.    Internação; 4.    Prontuário eletrônico do 
paciente; 5.    Controle de prontuário; 6.    Farmácia/almoxarifado; 
7.    Urgência/emergência; 8.    Acolhimento de classificação de riscos; 
9.    Faturamento; 10. Laboratório; 11. Gestão de documentos; 12. Gestão de 
qualidade; 13. Hotelaria/CCIH; 14. Custos; 15. Laboratório de imagem e anátomo 
patologia; 16. Manutenção; 17. Central de informações; 18. Controle de visitas; 
19. Integração com sistema SUS; 20.  Agenda do Centro Cirúrgico; 
21. BI/Indicadores/SAME. Se trata de 21 módulos que deveriam ser implantados 
nas 18 unidades hospitalares do Estado atinentes a 1.030 leitos. Foi informado em 
ofício que em 15 hospitais foram instalados apenas 5 módulos, bem como o 
módulo atinente aos laboratórios em Araguaína e Palmas. Ainda, que o suporte de 
atualização foi contratado no valor unitário de R$ 190,00 para 1.030 leitos e 
consultoria no valor mensal de R$ 135,00 a hora, apresentar: a)    Quais dos 21 
módulos efetivamente estão instalados e em funcionamento? Em quais unidades 
hospitalares? Os módulos implantados correspondem à quantos leitos em 
funcionamento? Especificar os módulos. b)    Previsão de implantação nos maiores 
hospitais do Estado os módulos necessários, dentre eles: prontuário eletrônico do 
paciente, agenda do Centro Cirúrgico, agenda de consulta e exames, custos, 
faturamento, acolhimento e classificação de riscos. c)    Qual a porcentagem de 
implantação em todo o Estado, considerando a cobrança mensal do 
suporte/atualização dos 1.030 leitos, sem que todos estejam funcionando com 
todos os módulos? d)    Considerando a contratação de horas para 
Implantação/Consultoria até o limite de 17.062 horas anuais, atinentes aos 1.030 
leitos cuja licença de suporte de atualização está sendo cobrada no valor de R$ 
190,00 mensal por leito. Qual é o dimensionamento da quantidade de horas 
necessárias para implantar os módulos que faltam, considerando toda a 
quantidade de unidades hospitalares no Estado? e)    Informar como ficou a 
situação do Sistema MV Soul depois do vencimento do contrato, vez que 
anualmente o valor de débito perfaz a importância de R$ 4.651.770,00, a qual se 
trata de cobrança de valor fechado em relação a quantidade de leitos. Quais as 
providências da SES?  
DISCUSSÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO: Próxima reunião. 
 

Pauta 2: CEMAS- OFÍCIOS REMETIDOS E CUMPRIDOS: 

2.1. Apresentar a resposta do Presidente da Comissão de Finanças, Tributação, 
Fiscalização e Controle sobre o calendário previsto/definitivo do cronograma de 
trabalho de elaboração e revisão pela Secretaria do Planejamento e Orçamento do 
Estado (SEPLAN). FOI REMETIDO PARA OS MEMBROS. Dra. Denise acompanhará as 
reuniões, quando possível, e a Luíza acompanhará todas e apresentará o resultado 
nas reuniões do CEMAS. 



2.2. Apresentar a resposta do Secretário da SEFAZ-TO sobre o total da receita própria do 
Governo Estadual destinada às Secretarias e/ou outros Poderes do Estado e a 
indicação do representante da SEFAZ para integrar o Comitê. RESPONDIDO. 

 

Pauta 3: COSEMS:  

3.1. Jean, apresentar as principais demandas judiciais e situações recorrentes em relação 
à Gurupi e Paraíso. DR. JEAN NÃO ESTARÁ PRESENTE NA REUNIÃO, SUA AUSÊNCIA 
FOI JUSTIFICADA. APRESENTAÇÃO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. 

 

Pauta 4: DEFENSORIA/MINISTÉRIO PÚBLICO:  

4.1. Apresentar a informação sobre adesão da Defensoria e do Ministério Público na 
utilização do NAT/JUS.  A Defensoria Pública informa que conversou com os colegas 
de todo o Estado. O Comitê acompanhará o relatório do NAT/JUS.  

 

Pauta 5 :OFTALMOLOGIA- AFERIR A POSSIBILIDADE DE DISCUTIR AS RESPOSTAS OU 
MARCAR REUNIÃO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO: 

5.1. Apresentação do relatório pormenorizado e em conjunto com todas as 
superintendências competentes, informações didáticas sobre: a) da quantidade de 
procedimentos/pacientes eletivos e de urgências/emergências que foram feitos 
TFD durante o ano de 2016 até presente data por especialidade, relatando os custos 
(Município de Goiânia e/ou outras unidades da Federação); b) Deverá apresentar 
inclusive quais são os procedimentos que não estão sendo feitos por falta de 
aparelho e material (urgência e eletivo); c) Se o Estado ainda possui 31 
Oftalmologistas no seu quadro, e qual é o valor da folha de pagamento mensal dessa 
especialidade mensalmente;d) Informar a quantidade de médicos Oftalmologistas 
que atendem no HGP (não incluir os do Banco de Olhos) com a carga horária e 
produtividade individual de serviços (atendimentos/cirurgias) durante os anos 
2016/17, com a respectiva remuneração (indicando por matrícula o profissional) e a 
porcentagem de produtividade em virtude da carga horária de cada 
médico; e) Informar o andamento do Termo de Referência para atender a 
necessidade da manutenção dos equipamentos de Oftalmologia que estão no HGP, 
os quais: a topografia do olho que nunca funcionou por falta de software, cabeças 
de oftalmoscópios diretos que estão sem cabo e indispensável para o uso; USG do 
olho que apresenta problemas na sonda, cabeças de retinoscópio encontram-se 
sem cabo e indispensável para uso, oftalmoscópio indireto que está sem lente, 
aparelho de YAG Laser com defeito, microscópios cirúrgicos e outros; f) Informar 
ainda sobre as cirurgias de estrabismo se foram incluídas na pactuação CIB 
106/2016, qual a demanda reprimida de estrabismo atualmente no Estado; 
g) Ainda, a informação do DECRÉSCIMO ou não da demanda reprimida depois que os 
Municípios pactuados assumiram, bem como que forma a SES irá fazer o 
monitoramento dessa demanda reprimida. Todas as indagações são repetições de 
ofícios remetidos no ano de 2016 pelo CEMAS e respondidos para apurar 
informações do ano de 2015/16 (Ofício nº030/2016, Ofício nº034/2016, Ofício nº 



040/2016 e Ofício nº041/2016).  PRÓXIMA REUNIÃO. 

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 

SESAU: 

 Ficou deliberado que as respostas da pauta 1 referentes ao item 1.2.,devem ser 
apresentadas na próxima reunião. Também, no prazo de 10 dias, a Superintendência 
deve apresentar junto ao CEMAS a comprovação que enviou os questionamentos para 
PGE, no prazo de 05 (cinco) dias; 

 Ficou deliberado que será encaminhado o Slide apresentado na presente reunião 
para o CEMAS; 

 Ficou deliberado que após o estudo dos casos irregulares de servidores que foram 
cedidos, a Márcia Valéria deverá encaminhar ao CEMAS, esses 06(seis) casos de 
servidores mencionados na reunião sobre multiplicidade de vínculos e 
incompatibilidade de cargas horárias ou outras irregularidades, no prazo de 10 (dez) 
dias. Devendo manter a comunicação em todas as reuniões subsequentes dos casos 
novos.  Ainda, que informe sobre o corte dos subsídios e a quantidade dos servidores 
que não se apresentaram à SES; 

 Ficou deliberado que deverá informar ou apresentar Normativa que exige exposição 
da escala de plantão presencial ou sobreaviso a ser cumprida, ou justificar o motivo 
da não apresentação da escala de plantão previamente ao mês antecedente, ou seja, 
até o dia 20 de cada mês anterior, pois atualmente muitas especialidades não 
remetem escalas para a Regulação conforme dito, a despeito do sistema ser fechado 
na data. Ainda justificar o motivo de que no o site da SES que é publicado as escalas 
estão dispostas não aparecem atualizadas.  
 

CEMAS: 

 Ficou deliberado que o CEMAS oficiará a Superintendente do Tesouro Estadual do 

Tocantins, Ana Ferreira Alves Martins, para que preste informação mais detalhada da 

saúde e educação, acerca do relatório final de gestão orçamentária e financeira, 

demonstrando a aplicação e o comprometimento do orçamento em relação às 

despesas do exercício anterior, bem como informações detalhadas por natureza e 

função. Em relação ao orçamento do Estado referente ao recurso próprio (fonte 100), 

o que foi gasto por órgão, por função e natureza de despesas para que preste 

informação em 10 (dez) dias. 

 Ficou deliberado que o CEMAS expedirá ofício para o Secretário Executivo do 

Ministério da Saúde autorização para que a equipe de auditoria/relatórios participe do 

CEMAS juntamente com representante designado.  

 Ficou deliberado que o CEMAS remeterá ofício para Gerência da Rede de Prevenção, 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer direcionando ao Rodrigo para responder, no 

prazo de 10(dez) dias, com o tema posto para discussão. Devendo ainda, ser 

convidado no mesmo ato para reunião extraordinária que será realizada no dia 22 /09 



somente para tratar esse tema, com a participação especial da Dra. Maria Inez 

Gadelha. 

 Ficou deliberado  que a Coordenadora, em nome do Comitê, convidará Dra. Maria 

Inez Gadelha para participar da reunião extraordinária do Comitê sobre Oncologia que 

será no dia 22/08/17 das 9 às 11:30. Desde já solicita a convocação dos Diretores dos 

03 (três) maiores Hospitais do Estado e possibilidade da presença do Secretário de 

Saúde. E ainda enviará convite para o MPE, MPF, DPE, DPU, CRM, TCE, PGE, membros 

do Comitê, Juízes que atuam na Saúde, Desembargadores, Assessores sobre o evento 

que ocorrerá no dia 22/09/2017 no auditório da Justiça Federal, durante o período 

vespertino, um workshop cujo o tema: “Política Pública em Assistência Oncológica 

e Judicialização da Saúde: Desafios e perspectivas para garantia do tratamento 

integral”. 

 

DENASUS: 
 

 Ficou deliberado que o DENASUS juntamente com auditor que fez as auditorias, 

apresentem os resultados por ordem de prioridade a requerimento para os membros 

do Comitê. 

 Ficou deliberado que o DENASUS deverá encaminhar a Auditoria sobre as próteses 
auditivas, no prazo de 10(dez) dias, para todos os membros do CEMAS e ao membro 
que interessar na discussão, deverá solicitar ao Comitê para colocar em reunião o 
tema apresentado, fatos e motivos.  

 

ASSUNTOS DIVERSOS 

 Ficou deliberado que o assunto sobre o abastecimento dos medicamentos faltantes e 
a instauração do procedimento administrativo por parte do MP, o Comitê aguardará a 
solicitação de continuação da discussão pelo Ministério Público, caso haja pedido pelo 
mesmo. 

 Ficou deliberado para oficiar para Corregedoria, solicitando a emissão de uma 
Recomendação aos Juízes no sentido de suspensão dos processos de medicamentos 
excepcionais que estejam em andamento, até que o STJ decida a questão.  

 Ficou deliberado ainda que seja oficiado para o TJ/TO sobre a criação de competência 
prioritária em Palmas e Araguaína, conforme prevê a resolução 238 do CNJ. E 
enquanto não se cria a competência prioritária dada o volume de ações e a 
diversidade de temas que vem surgindo com a evolução da judicialização da saúde, e o 
crescimento exacerbado das Ações Coletivas cujos temas são de alta complexidade o 
que certamente estão interferindo no andamento de outras ações que também 
envolvem prioridades, que se nomeie um (a) Juiz (a) específico para cuidar das 
questões da saúde, sem prejuízos de outras ações, com a devida compensação. 

 Ficou deliberado que serão oficiadas a Universidade Federal de Palmas e a Faculdade 
ITPAC de Araguaína para uma reunião com subcomissão do Comitê, para propor um 
convênio com as referidas universidades/faculdades de medicina no sentido de que os 
residentes atuem nos NAT/JUS tanto de Araguaina como de Palmas, que poderá trazer 



capacitação, experiência e resultar em boas práticas. A data da reunião a ser 
designada pela Coordenadora, ainda neste semestre. 

 Ficou deliberado que uma subcomissão a titulo de projeto piloto, uma visita em Porto 
Nacional ou Paraíso para levar o conhecimento do trabalho do Comitê e promover 
interlocução entre os vários atores que atuam na saúde em prol do usuário e 
minimizar as dificuldades. 

 Ficou deliberado que o NAT/JUS do Estado necessita urgentemente de 02 (dois) 
Médico(s), um (a) Nutricionista devido às dietas enterais e leites especiais, 01 (uma) 
Farmacêutica com conhecimento e experiência em evidência científica pelo prazo de 
no mínimo 06 meses para promover a capacitação e acompanhar a revisão das Notas 
Técnicas dos membros do NAT/JUS nas questões sobre evidencia cientifica, para 
futura replicação pelos próprios membros. 

 Ficou deliberado que devido à saída de forma inesperada de vários membros do 
NAT/JUS no mês de agosto, o que prejudicou o andamento dos trabalhos e ante a 
dificuldade de capacitar os novos membros, pois o NAT/JUS atualmente atende 70% 
dos Juízes e extrajudicialmente 40% do MP e DPE. Será solicitado ao Secretário que 
designe, pelo prazo de 06 meses, a servidora Margareth Amorim, para revisar as 
NOTAS TÉCNICAS quanto a questionamento da oferta de serviço, cirurgia, consulta, 
oncologia e internação compulsória. Como apoio, o servidor Rodrigo e a Yara da 
Assistência Farmacêutica, quando necessário,  nos casos mais complexos, a exemplo 
de medicamentos de altíssimos custos e com baixa evidência científica. As servidoras 
Márcia Valeria, Margareth e a Coordenadora ficarão responsáveis pelas capacitações 
do NAT/JUS, durante esse semestre. Sendo que a primeira capacitação já ocorreu no 
dia 18/08, pela Margareth, em que foi direcionada aos assessores de juízes, membros 
do NAT/JUS e o jurídico da Secretaria de Saúde. A segunda ocorrerá dia 05/09 
promovida pela Coordenadora. A terceira no dia 13/09 pelo Rodrigo. Como deverá 
ser em módulos, as datas subsequentes deverão ser elaboradas pelas pessoas 
indicadas. Os módulos deverão ser, a exemplo: assistência farmacêutica, sistema de 
funcionamento hospitalar, evidências científicas, procedimento de alta complexidade,  

 Ficou deliberado que o Comitê promoverá um workshop sobre “ASSISTÊNCIA EM 
ONCOLOGIA” no dia 22/09/17 para um público específico que atua direta ou 
indiretamente com a gestão e judicialização das questões atinentes a Câncer. A 
Coordenadora se comprometeu em convidar a palestrante. 

                   

PAUTA PARA PRÓXIMA REUNIÃO: 

SUGESTÕES: 

PRIORIDADE PARA AS PRÓXIMAS REUNIÕES: 

 Para inserir na próxima reunião: Sistema MV, Gestão Orçamentária e Financeira, 
cessão irregular de servidores, Oftalmologia, Assistência Oncológica e Auditoria de 
plantão extra.  

OUTRAS SUGESTÕES: 
 Foi sugerido pelo Dr. Arthur que a SES encaminhe ao CEMAS um relatório 

circunstanciado ou cópia dos acordos judiciais e extrajudiciais formulados pela SESAU 
com fornecedores do SUS no último ano. Ainda, que a SES encaminhasse ao CEMAS 



documentos que explicite porque a referência em cardiopatia congênita dos recém-
nascidos não é mais o Hospital Infantil de Goiânia. Se existe uma justificativa para a 
interrupção desta referência que encaminhe ao Comitê. Caso seja dívida com o 
Hospital, que seja explicitado. Caso seja a falta de eventual documento necessário à 
pactuação, que seja explicitado. A SES deverá enviar ao CEMAS a comprovação de 
tentativas de aquisição de procedimentos de cardiopatia congênitas em recém-
nascidos, que foram realizadas no último ano. E a relação de empenhos oriundos de 
órgão judicial ou não, especificando os fornecedores de procedimento de cardiopatia 
congênita em recém-nascidos.   
DELIBERAÇÃO: À princípio, não será discutido na reunião devido aos temas já 
estabelecidos que são residuais e não menos importantes, os quais: Sistema MV, 
Gestão Orçamentária e Financeira e cessão irregular de servidores. Caso entenda de 
extrema urgência, informar ao Comitê se poderá ser designada uma reunião em 
caráter extraordinário com a apresentação das dúvidas que necessitam de informação 
pela Defensoria.  

 Ficou deliberado que quanto à remessa dos processos de compra das Carretas da 
Saúde do Governo do Tocantins (Oftalmologia), a Coordenadora se manifestou sobre 
essa questão, no sentido de que corre um processo na Justiça Federal sobre esse 
tema, cuja origem das informações para seu ajuizamento se deu no Comitê, e acredita 
que as maiorias dessas informações estão inseridas dentro do processo, e em tese, 
não será possível discutir neste Comitê em caráter administrativo tais questões 
pontuais que já foram objeto de decisão judicial, salvo com a expressa autorização do 
Juiz que proferiu a decisão. Por ora o que se discute é o acompanhamento da Política 
Publica de OFTALMOLOGIA PARA TODO O ESTADO, que foi construída pela CIB 
106/2016 e está sendo acompanhada pelo Comitê, pois, uma política pública se 
executa e monitora por diversos atores que estão envolvidos nas questões da saúde 
pública.  

 Ficou deliberado ainda que se o Defensor solicitar o pedido para o Comitê, esse 
deliberará sobre o assunto. 

 
 

 
No mais, destaque-se que embora esse Comitê tenha o poder de propor medidas 
concretas e normativas para prevenção de conflitos judiciais, bem como traçar estratégias 
que possibilite a aplicação das políticas públicas de Direito Sanitário (Resolução 238/CNJ 
art. 1º, § 2º) não interfere nos procedimentos administrativos, inquéritos civis, ações 
judiciais, já instalados e/ou ajuizados, se limitando a acompanhar, a não ser que solicitado 
por algum órgão de controle ou judicial no exercício de sua atribuição ou atribuição.   Por 
favor, o membro que não puder comparecer deverá enviar o substituto automático ou 
eventual, informando por e-mail para o CEMAS - cemas@tjto.jus.br 
 

 
OBSERVAÇÕES:1. Todas as deliberações datadas para “PRÓXIMA REUNIÃO” deverão ser 
remetidas até 05 (cinco) dias antes da reunião e de forma resumida no pen-drive para 
apresentar no dia;  

2. Data e o local da próxima reunião no Convite. 

https://mail.uol.com.br/compose?to=cemas@tjto.jus.br


 
CEMAS: Amarelo 

 
SESAU: Vermelho ênfase 

 
SEMUS-Palmas: Rosa 

 
CRM: Verde 

 
DENASUS: Azul 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Azul turquesa 

 
NAT: Violeta 

 
    COSEMS: Verde brilhante 

 

 

 

  










