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Poder Judiciário 
Conselho Nacional de Justiça 

Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da 
Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS – TO) 

DATA: 07.06.2017 LOCAL: Sala de Reunião 
do Fórum 

HORÁRIO:  
08h:30min 

FOLHAS: 10 

ASSUNTO: 3ª REUNIÃO 2017 DO COMITÊ PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO 
TOCANTINS – CEMAS – TO 
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Adriana Victor Ferreira Lopes SESAU- Sup. Logística 
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CES – Conselho Estadual de Saúde 
Representante do Usuário do SUS 

Elaine Negre Sanches SESAU –SES-TO 
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Suplente: Eliana Aires da Silva 

Presidente NAT Palmas 
NAT – Palmas 

Flávia Afini Bovo Juíza de Direito TJTO 

Franklin Moreira dos Santos – Substituto: Teldima 
Guida Pinheiro Kicheze 

Sup. Jurídico da SESAU 
Diretora de Contencioso 

Janice Painkow SIMED – Sindicato dos Médicos 

Jader Machado Farias – Titular 
Samyra Maria Alves de Araújo - Suplente 

Conselho Regional de Enfermagem - 
COREN 

Jean Luis Coutinho Santos 
Substituto: Silvio Marcos Lira 

COSEMS 

Jucymara Dantas Galvão 
Substituto: Lázaro da Silva Dutra Júnior 

Conselho de Biomedicina 

Leonardo Tarrogô Rodrigues AGU – Advocacia Geral da União 

Leonel dos Santos Vaz 
Suplente: Gleidiane Rodrigues Silva  

Conselho Municipal de Saúde – CMS 
Secretária Executiva do CMS 

Suplente: Sinara Mayena Barros Cabral Silingowschi Diretora da Regulação - SESAU 

Ludmila Nunes Moreira Barbosa Diretora de Controle e Avaliação - SESAU 

Luís Otávio de Queiroz Fraz TJTO – Juiz de Direito 

Luiza Regina Dias Noleto Superintende Planejamento do SUS 

Márcia Germana Alves Araújo Lobo CRF – Conselho Regional de Farmácia 
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Márcia Valeria Ribeiro SESAU – SES 

Margareth S. de Amorim 
Suplente: Paola Cabral Grande Kreuscher 

SESAU – Diretora de Regulação DAE 

Maria Roseli de Almeida Pery MPE – Promotora de Justiça 

Maria do Socorro Bezerra Mateus 
Frederico Frederique Silvério 

DENASUS 
 

Milene de Carvalho Henrique TJTO – Coordenadora CEMAS – Juíza 
Estadual 

Nilton Vale Cavalcante UFT- Universidade Federal do Tocantins 

Neirton José de Almeida CES – Conselho Estadual de Saúde 

Nésio Fernades de Medeiro Jr. – Substituto: Whisllay 
Maciel Bastos 

Secretário Municipal de Saúde 

Núbia Cristina de Freitas Mara Banco de Olhos do Tocantins - HGP 

Pablo Vinícius Felix de Araújo 
Suplente: Seilane Parente Nolasco 

Comissão da Saúde da OAB-TO 

Paola Cabral Grande Kreuscher DAE – Gerente Atenção ao Deficiente 

Renata Nogueira Duran Diretora Adjunta do HGP 

Severiano José Costandrade de Aguiar – Substituto: 
José Ribeiro da Conceição 

Conselheiro - TCE 

Silvana Maria Parfieniuk Juíza de Direito TJ-TO 

Thaíssa Miranda Ribeiro –  Gerente Jurídica PROCON 
Representante dos Usuários do Sistema 

Suplementar de Saúde 

Tiago Pereira Santana –  
Substituto: André Luís da Luz Brandão 

Defensoria Pública da União - DPU 

Vidal Gonzalez Mateos Júnior  NAT- Municipal de Palmas 

Yara Maria Coelho Burlamaqui SESAU – Assistência Farmacêutica 

Zailon Miranda L. Rodrigues 
Suplente: Raquel Medeiros Sales de Almeida 

Procurador Geral de Contas TCE 
Procuradora de Contas do TCE 

CONVIDADOS:  
 

ATA 
 Aos 07 (sete) dias do mês de junho 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: 

 
Para Discussão em Reunião 

Pauta 1: SOMATROPINA: 
1.1. Demanda de Somatropina para crianças e adultos. Solicitar informações à SESAU a 
respeito e verificar a existência de ação coletiva do MPE/DPE com esse objeto. 
RESPOSTA: Foi informado pela Assistência Farmacêutica que foi dado baixa para 02(dois) 
meses e está aguardando o Diretor da Atenção Especializada assinar, em seguida, vai para o 
financeiro emitir Nota de Empenho a partir disso serão 15(quinze) dias para entrega. Yara 
informou que já entrou em contato com a empresa vencedora. 
DISCUSSÃO: Foi dada a palavra para Dr. Pablo, que relatou: uma mãe comunicou para 
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Comissão da OAB que estão sem o medicamento a mais de 30 dias. A Comissão respondeu à 
mãe que levaria o debate para o CEMAS. Dr. Arthur informou que a escassez do medicamento 
se dá em razão de falta de gestão e planejamento da SESAU; ponderou que existe ação civil 
pública em andamento. Dra Milene inteirou sobre a importância do planejamento e 
qualificação para melhorar a prestação do serviço de saúde. Dra Milene aconselhou que o 
Comitê poderia se especializar, realizando controle prévio das políticas públicas e das leis 
orçamentárias. Dra Draene, Procuradora do Estado, solicitou a convocação de representantes 
da Secretaria da Fazenda para fazerem parte da reunião do CEMAS. Dr. Arthur discursou sobre 
o trâmite das leis orçamentárias. Ponderou que não existe valor mês a mês repassado para a 
SESAU. O Secretário de Saúde somente planeja e executa, não efetuando o pagamento. Seria 
necessária mudança quanto a este ponto. A Sra. Luiza, Superintendente do Planejamento, 
afirmou que quando se trata do ato de pagamento requer disponibilidade prévia, e existe a 
dependência da SEFAZ, isso com base na Portaria SEPLAN n° 051, de 29 de abril de 2011. Ela 
explicou que todo ano é feito uma programação que poderá executar o plano de saúde. O plano 
é feito com base nas receitas disponíveis (transferências SUS e receitas do tesouro do Estado). 
Ao se definir o valor oriundo do Estado, deve-se investir ao menos 12%. Informou que o Estado 
investe mais de 12%. A folha consome valor elevado. Em 2015 foi aprovado 264 milhões, e 
executaram 161 milhões. Em 2016 foram 227 milhões orçados, e 155 milhões executados. 
Existe discrepância entre o orçamento aprovado e executado. A folha consome 15%. Foi 
debatido entre os presentes sobre os valores orçados e executados. Foi colocada a necessidade 
de indicar um membro do CEMAS para participar da comissão de orçamento da Câmara. A Sra. 
Luiza relatou que participa da Comissão e que existem informações sobre previsão de receitas e 
despesas. Há uma prática de estabelecimento de tetos de repasse. Dra. Denise cogitou para 
que o Comitê fizesse uma proposta para alterar essa vinculação de receita impedindo que o 
repasse mínimo constitucional seja totalmente gasto com folha. Ou desvincula os 12% da folha, 
ou estipula percentual máximo para gasto com folha. A Sra. Luiza ponderou sobre os valores de 
receita própria do Estado 6 bilhões em 2016, oriunda de impostos e de competências do 
Estado. A Saúde consumiu 19.7%. Prof. Nilton sugeriu que o CEMAS oficie a Secretaria de 
Fazenda Estadual e o Tribunal de Constas do Estado para que informem o total da receita 
própria do Governo Estadual destinado a cada Secretaria e outros poderes nos anos de 
2014/2015/2016 informando: a receita própria total, a receita própria para cada secretaria e 
outros poderes, em valor e percentual. Foi deferido o pedido. Dra Milene ponderou que a 
pauta é interessante, mas que deve ser marcada uma reunião específica para tratar deste 
assunto. Quem tiver pergunta deverá ser registrar e a Coordenadora irá encaminhar as 
perguntas para a pessoa responsável. Após, será disponibilizado no grupo do CEMAS. Dr. Arthur 
disse que está acompanhando o Comitê Gestor da Defensoria. Dra. Roseli sugeriu que o CEMAS 
oficie a Comissão de orçamento da Assembleia Legislativa para que informe os dias, horários, e 
locais das reuniões da Comissão de Orçamento. Dr. Arthur também sugeriu que o CEMAS 
formasse uma subcomissão para discutir/acompanhar as reuniões da Comissão e Orçamento da 
Assembleia Legislativa. Colocado em discussão a disposição dos membros para comporem a 
subcomissão em comento, se disponibilizaram a contribuir os seguintes membros: Dr. Arthur 
Luiz Pádua Marques (DPE); Dra. Maria Roseli de Almeida Pery (MPE); Luiza Regina Dias Noleto 
(SESAU); Dra. Pablo Vinícius Felix de Araújo (OAB); Dra. Raquel Medeiros Sales de Almeida 
(TCE).  Restou deliberado que a Dra. Denise Drumond, Juíza da Justiça Federal, representará o 
CEMAS para o acompanhamento das reuniões/atividades junto ao Comitê Institucional da 
Saúde, Comissão de Orçamento e demais  atos que se fizerem necessário para elaboração do 
orçamento da saúde para 2018, que será auxiliada pela Luiza, Superintendente de 
planejamento da SES. Em resposta, Dra Denise deixou claro que em reuniões posteriores esta 
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nomeação pode ser rediscutida. Fica instaurada a subcomissão. O CEMAS provocará o Comitê 
Interinstitucional da Saúde, onde os membros dele participam, para elaborar estratégias de 
atuação junto à elaboração do orçamento. Foi informado pela Sra. Luiza que o envio da LDO 
para Assembleia é até 15 de setembro. A LOA e a revisão do PPA até dia 15 de novembro. A Sra. 
Luiza se comprometeu a enviar ao CEMAS o cronograma de trabalho de elaboração e revisão 
destes instrumentos tão logo seja estabelecido pela Secretaria do Planejamento e Orçamento 
do Estado (SEPLAN). Sobre a SOMATROPINA, A Diretora da Assistência Farmacêutica da SESAU, 
Yara, informou que o processo está pronto, e a nota de emprenho será feita hoje. Após, o 
fornecedor terá 15 dias para entregar. Se não houver nenhum problema, o prazo para entrega 
do medicamento é de 15 dias, ou seja, até dia 25 de junho estará disponibilizado. A compra 
feita agora durará apenas por 02(dois) meses. Dra. Maria Roseli disse que é comum a 
interrupção de tratamentos medicamentosos (componente especializado) de responsabilidade 
da SESAU, fato que contribui para o aumento de demandas individuais repetitivas sobre 
diversos fármacos. Diante dessa problemática, solicitou para a Yara Maria Coelho Burlamaqui – 
Diretora da Assistência Farmacêutica da SESAU, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a relação nominal dos pacientes que estão com tratamentos interrompidos, indicando os 
fármacos de cada paciente. Dra Raquel sugeriu que primeiro deve-se discutir o assunto do 
orçamento com a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Dra Denise observou que 
o Comitê da Assembleia é uma ponte para articular a gestão do orçamento. Dr. Arthur 
requisitou para a SESAU a fila de pacientes com deficiência auditiva e que aguardam próteses 
auditivas e informações sobre o processo de compra das referidas próteses. Em deliberação, a 
solicitação foi acatada. Para apresentar na próxima reunião. Dra. Milene sugeriu um dia de 
reunião para tratar apenas sobre o assunto PLANSAÚDE. Dr. Arthur explicou sobre a situação 
do PLANSAÚDE. Foi ponderado sobre as ações judiciais que tramitam na 2ª Vara da Fazenda de 
Palmas, especificamente sobre a própria legalidade do sistema PlanSaúde. 
 
Pauta 2: PRODUÇÃO DO NAT-ESTADUAL: 
2.1. Apresentar a estatística da evolução dos Magistrados à procura de subsídios técnicos ao 
NAT-ESTADUAL entre 2015 e 2016: a) Aumento de 96% ; b) com destaque para Palmas com 
292% e Miranorte com 150%;  
DISCUSSÃO: Foram apresentados os números indicativos de uso do NAT pelas Comarcas do 
Tocantins. Dra Milene destacou que a Defensoria Pública de Palmas não está utilizando o NAT 
com frequência. Dr. Artur informou que irá utilizar mais o NAT. Em caso de urgência e 
emergência irá solicitar informação ao NAT e irá, concomitantemente, judicializar a demanda, 
sendo que a resposta do NAT será enviada diretamente para o juízo em que a demanda for 
ajuizada. Comprometeu-se em acordar esta sistemática com os Juízes da Fazenda. Dra Milene 
sugeriu que em caso de emergência o Defensor Público e o Ministério Público deverão entrar 
em contato direto, por telefone, com o NAT para saber da possibilidade de resposta em caráter 
emergencial, aferir a possibilidade de que, em casos complexos, o NAT responda diretamente e 
o Defensor informará na petição inicial. Dra. Milene sugeriu que o representante do COSEMS, 
Dr. Jean, no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar as principais demandas judiciais e 
situações recorrentes em relação à Gurupi e Paraíso. 
Pauta 3: SESAU 

SESAU (Superintendências/Diretorias Competentes) 
MÁRCIA VALÉRIA 

3.1. Apresentar as informações das providências tomadas em relação aos 17 servidores que 
foram notificados e não retornaram aos cargos de origem, bem como as demais providências 
dos outros 153 servidores que não foram notificados e foram indicados na Auditoria do 
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DENASUS. Apresentar ainda, até 05 dias anteriores à próxima reunião, o relatório das 
providências concretas tomadas nas situações mencionadas na auditoria 15304 quanto a 
CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDORES, bem como se foi instaurando processo de sindicância em 
relação aos servidores que não retornaram. Em caso positivo, quantos processos foram 
instaurados e o andamento. RESPOSTA INCOMPLETA NO OFÍCIO N° 5834/2017-SES/GABSEC. 
3.2. A Superintendente da SESAU, Márcia Valéria, deverá informar as providências tomadas 
em relação ao relatório da Controladoria e do TCE (RESOLUÇÃO 163/2017) já encaminhados 
para SESAU, ambos mencionados em reunião, contendo no mínimo quais ações preliminares e 
concretas foram tomadas para corrigir as ilegalidades identificadas no relatório. INFORMADO 
POR ESCRITO NO OFÍCIO N° 5834/2017-SES/GABSEC. 
3.3. Apresentar as providências tomadas em relação aos servidores cedidos a Sítio Novo e 
demais casos cujas cessões apresentam irregularidades em flagrantes. INFORMAÇÃO 
INSUFICIENTE ATARVÉS DO OFÍCIO N° 5834/2017-SES/GABSEC. Conforme resumo feito pelo 
CEMAS, existem casos que extrapolam. 
3.4. Apresentar o porcentual de economia que foi contabilizado em virtude do corte de 
plantões extras dos servidores da Saúde até abril/2017, vez que já tinha conhecimento prévio 
de parte da auditoria. INFORMADO POR ESCRITO NO OFÍCIO N° 5834/2017-SES/GABSEC. 
3.5. Informar se foi por meio de Convite e/ou Convocação dos servidores para participarem do 
Curso de Cuidados Paliativos que será realizado em duas etapas. A Márcia Valéria apresentará a 
porcentagem dos servidores que não foram e nem justificaram a ausência. INFORMADO POR 
ESCRITO NO OFÍCIO N° 5834/2017-SES/GABSEC.  

DISCUSSÃO: A Superintendente Márcia Valéria estava ausente, mas enviou representante. Dra. 
Milene leu as respostas encaminhadas e as achou insatisfatórias, principalmente sobre as 
providências relacionadas aos 17 servidores cedidos. A representante da Valéria disse que 
existem 13 servidores e 1 falecido que não retornaram mesmo após intimação. A SECAD ainda 
não providenciou soluções. No prazo de 05 (cinco) dias, a SESAU informará as providências que a 
SECAD tomou ou irá tomar para resolver esta situação. Dra. Milene informou sobre a quantidade 
de servidores cedidos: Barrolândia 8; Buriti 7; Carmolândia 3; Caseara 4; Colinas 58; Conceição 5; 
Dianópolis 13; Filadélfia 17; Lagoa da Confusão 11; Miracema 14; Palmas 100; Porto Nacional 25; 
Rio Sono 12; Sítio Novo 29; Taguatinga 20; Tocantinópolis 28; Wanderlândia 10. A servidora 
Cleide (SESAU) informou que não há resposta de quantos casos já foram resolvidos. Dra Milene 
solicitou que até julho deverá ser dada uma posição precisa sobre a resolução dos casos de 
cessão. Caso contrário, serão repassadas informações para os órgãos de controle para tomar 
providências caso queiram. Dra. Milene explanou sobre as informações prestadas pela SESAU 
sobre os valores gastos com plantões extras, o que vem diminuindo com o tempo. Dra Maria 
Roseli advertiu que, em relação aos valores, não está sendo realizadas cirurgias eletivas. A SESAU 
informou a existência de auditorias do TCE nas unidades hospitalares do Estado. O Comitê 
aprovou os seguintes questionamentos a serem levados pela Procuradora de Contas, Dra. Raquel, 
para que façam parte do levantamento da auditoria: a) Controle de frequência e jornada de 
trabalho: como é feito; quem controla; quem elabora as escalas de plantão; se a elaboração 
obedece às normativas; qual a participação do diretor clínico na elaboração das escalas; se as 
escalas são elaboradas segundo a demanda do serviço ou segundo a conveniência do profissional; 
qual a fiscalização do diretor técnico e do diretor geral na elaboração das escalas; quantos e quais 
profissionais cumprem jornada de trabalho fora do sistema de plantão presencial (plantão de 
sobreaviso); cumprimento de plantão no período noturno se ocorre conforme a escala; identificar 
quais especialidades médicas executam jornada de trabalho em regime de plantão presencial e 
como este cumprimento ocorre; qual o controle da escala publicada no sistema via internet e seu 
efetivo cumprimento na unidade hospitalar (escala prevista e escala efetivamente cumprida), 
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com destaque para profissionais que atuam no Pronto Socorro, em especial nos finais de semana, 
avaliando se a escala atende à demanda ou à conveniência do profissional; como é feita a troca 
ou substituição de profissional constante de escala publicada; quais normativas que disciplinam o 
prazo final para publicação da escala de plantão no sistema; se o prazo é obedecido e a quem 
cabe a fiscalização dessa publicação; se há discrepância  entre a escala publicada no sistema; a 
escala afixada em mural dentro das unidades hospitalares e as escalas laboradas (quais 
profissionais efetivamente prestam o serviço, se há correspondência com a escala oficial 
publicada na internet); b) Controle de acesso: como é feito; quem controla; verificar se há 
sistema eletrônico em funcionamento; c) Realização de cirurgias: produtividade individual por 
médico e por especialidade; lista de pacientes em internação aguardando realização de cirurgia; 
d) Custos: levantamento da proporção entre custo mensal do profissional ou da especialidade e 
produtividade, a fim de verificar o custo individual do procedimento e o cotejo entre o custo do 
mesmo procedimento na rede privada; custo diário do paciente internado aguardando cirurgia e 
comparação com o custo do procedimento a ser realizado na rede privada (levantamento por 
amostragem); e) Odontologia: levantamento do número de procedimentos por profissional em 
proporção ao salário e seu custo final para o SUS; verificação do número de odontólogos por 
unidade hospitalar e qual o efetivo exigido pelo Ministério da Saúde; verificação da existência de 
infraestrutura de atendimento da demanda odontológica hospitalar (consultório, insumos e 
equipamentos); identificar a forma de cumprimento da jornada de trabalho pelo profissional 
odontólogo; f) Oftalmologia: verificação da existência de infraestrutura de atendimento da 
demanda oftalmológica hospitalar (consultório, insumos e equipamentos); g) Ortopedia e 
cardiologia: critérios de especificação da OPME a ser adquirida, consoante solicitação do 
profissional médico (verificar se está havendo direcionamento para a aquisição); h) Cirurgias 
eletivas externas: transparência na regulação, verificar se profissionais estão emergenciando 
pacientes eletivos sem justificativa;  verificar se há tráfico de influência; verificar a regularidade 
normativa de profissionais médicos negarem atendimento eletivo quando em regime de plantão; 
avaliar se o sistema atual de cumprimento de jornada de trabalho por meio apenas de plantão de 
sobreaviso(não presencial) é capaz de atender à demanda reprimida de cirurgias eletivas. 

OFTALMOLOGIA 
3.6. A SESAU, através da MAYENA/ELAINE/AFONSO/LUDMILA/CARLOS/MARGARETH/ 
MÁRCIA VALERIA E OUTROS e quem mais competente for, deverá apresentar o relatório 
pormenorizado e em conjunto com todas as superintendências competentes informações 
didáticas sobre todos os ITENS solicitados na última reunião, tendo em vista que até o presente 
momento o CEMAS não obteve as respostas: “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” o item “g” informaram 
que “Estão fazendo monitoramento dos 04 Municípios referenciados pela oferta pactuada, 
sendo que NÃO ESTÃO INCLUÍDOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Ainda, não estão sendo 
monitoradas as consultas. Gurupi e Porto Nacional estão com problemas. Palmas e Araguaína 
estão fazendo batimento de controle. Ficou definido que os pacientes entraram na fila de 
espera SIGLE.” 
3.7. A SESAU, por iniciativa da LUDMILA- Diretora de Controle, irá apresentar a ATA da reunião 
com a Câmara Técnica de Gestão do SUS – CIB.  LUDMILA deverá apresentar o relatório com os 
questionamentos feitos pelo CEMAS na reunião passada, com informação das medidas tomadas 
em relação aos Municípios pela falta de cumprimento da Pactuação, bem como apresentar o 
formato de controle que será feito mensalmente para que a pactuação seja cumprida. 
PRÓXIMA REUNIÃO. 

REGULAÇÃO - MAYENA 
3.8. Convidar Médico Regulador para a reunião do CEMAS para ter conhecimento das 
dificuldades no cumprimento das dificuldades da Resolução 2077/14 e negativa dos pedidos 
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dos médicos; Colocar em pen-drive.  PRÓXIMA REUNIÃO. 
3.9. Informação sobre o andamento da reunião a respeito da Instrução Normativa de cirurgias 
eletivas; Aguardando finalização ante a Portaria do Ministério da Saúde. 
3.10. Sobre o preenchimento do formulário pelo Médico Regulador quando pedir vaga de UTI, 
TFD. Explicar.  PRÓXIMA REUNIÃO. 

ELAINE 
3.11. Apresentar ainda, através da Elaine e Margareth, por escrito, sobre o remanejamento e o 
motivo fundamentado da lotação do servidor em Dianópolis, bem como se o Hospital comporta 
02(dois) Biomédicos, uma vez que para local que era necessário os seus serviços, o servidor não 
foi lotado. A resposta não informa satisfatoriamente as dúvidas. 
3.12. A SESAU, através da Elaine e Márcia Valéria, deverá trazer Normativa que exige 
apresentação da escala de plantão presencial ou sobreaviso a ser cumprida, ou justificar o 
motivo da não apresentação da escala de plantão previamente a ser cumprida no mês 
antecedente, pois atualmente muitas especialidades não remetem escalas para a Regulação, 
bem como o site em que estão dispostas não está atualizado. Ainda, a Normativa deverá 
constar as consequências ao Diretor/Competente e/ou Coordenador (a) não remeter as escalas 
ou fazer a remessa com atraso. Ex.: Urologia, Oftalmologia. NÃO RESPONDIDO 
SATISFATORIAMENTE. 
3.13. A SESAU, através da Superintendência (SES), apresentará a normativa que determina 
aos médicos que atendem na urgência/ emergência, que em o caso de ausência de 
especialista, o plantonista generalista tem o dever de atender. RESPONDIDO e encaminhado 
aos membros. 
3.14. Informar como efetivamente está sendo a forma de controle de entrada/saída e 
produtividade dos médicos no ambulatório e hospitalar, bem como informar como ela está 
sendo feita. PRÓXIMA REUNIÃO. 
3.15. A SESAU, através da Elaine, deverá informar se todos os Hospitais cumpriram a 
determinação da SESAU sobre o conhecimento pessoal dos médicos da Instrução Normativa nº 
01 de 11/08/2016 (regulação de TFD e admissão de pacientes em UTI). Caso de não 
cumprimento informará o Hospital e o motivo do não cumprimento. Caso ache mais 
producente apresentar um relatório sob sua responsabilidade. RESPONDIDO. 
3.16. Apresentar a resposta da Diretoria de Políticas de Atenção à Saúde sobre o levantamento da 
estimativa média diária/semanal/mensal de produtividade das funções atinente às cessões dos 
servidores da Saúde. RESPONDIDO. Informando que a competência é do Município. 
3.17. Resposta do Ofício do Ministério da Saúde sobre Auditorias. RESPONDIDO e encaminhado 
aos membros. 
Pauta 4: JURÍDICO: 
4.1. A SESAU através do Superintendente Jurídico deverá apresentar o relatório com 
providências efetivas em relação aos processos de sindicâncias represados. Ofício nº 
7474/2016/SES-GABSEC remetido e enviado para os membros.  NÃO RESPONDIDO 
SATISFATORIAMENTE. 
Pauta 5: NAT: 
 5.1. O NAT juntamente com o Jurídico da SESAU e a Superintendência de Planejamento – Luíza 
- deverão apresentar o plano de monitoramento das ações judicializadas por medicamento e 
serviço entre os dois setores, inclusive com previsão de reuniões sistemáticas. Respondido 
informando sobre a implantação o Núcleo de Demandas Judiciais. Foi apresentado o  Núcleo de 
Demandas Judiciais que fará esse controle. 
Pauta 6: MPTCE: 
6.1. Apresentar informações e tratativas sobre a formalização de novo convênio entre o MPE, 
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TCE e MPTCE. NÃO RESPONDIDO. 
Pauta 7: DEFENSORIA: 
7.1. Informar se os Defensores do Estado tomaram conhecimento formal do NAT e de seu 
resultado, já que o NAT-ESTADUAL noticiou em relatório que a Defensoria quase não consultou 
a equipe extrajudicialmente. Defensoria informar na próxima reunião. 

 
DELIBERAÇÕES: 

SESAU: 
1. A Superintendente Luiza se comprometeu enviar ao CEMAS o cronograma de trabalho de 
elaboração e revisão destes instrumentos tão logo seja estabelecido pela Secretaria do 
Planejamento e Orçamento do Estado (SEPLAN).  
2. A Diretora da Assistência Farmacêutica da SESAU, Yara Maria Coelho Burlamaqui, 
apresentará ao CEMAS, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação nominal dos pacientes que 
estão com tratamentos interrompidos, por falta de medicamento indicando os fármacos de 
cada um e se existe procedimento para compra e andamento. 
3. Apresentará a fila de pacientes com deficiência auditiva, que aguardam próteses auditivas e 
ainda as informações sobre o processo de compra das referidas próteses. PRÓXIMA REUNIÃO. 
4. A SESAU, no prazo de 15 (cinco) dias, informará as providências que a SECAD tomou ou irá 
tomar para resolver a situação dos servidores que não retornaram ao órgão de origem mesmo 
após intimação, nominar individualmente cada um que não cumpriu a determinação, com ou 
sem providências da SECAD, ressaltando que a última informação que o CEMAS. Defiro a 
prorrogação de prazo. PRORROGADO ATÉ 30/07.  
5. Apresentar as providências tomadas em relação aos servidores cedidos a Sítio Novo e demais 
Municípios cujas cessões apresentam irregularidades em flagrantes. 
6. Discussão do assunto sobre Oftalmologia disposto no item 3.6.  
7. A SESAU através do Superintendente Jurídico deverá apresentar, mediante planilhas ou 
quadro sinótico, o relatório com providências efetivas em relação aos processos de sindicâncias 
represados. 
8. DISCUSSÃO DE TEMAS REMANESCENTES DA REUNIÃO DE 07/06/2017.   
 
CEMAS: 
9.  Convidará o Secretário da Fazenda para que indicar um representante para integrar o 
CEMAS; 
10. Oficiará a Secretaria de Fazenda Estadual para que informe o total da receita própria do 
Governo Estadual destinado a cada Secretaria levando-se em conta administração direta bem 
como para os outros Poderes para aferir a distribuição do orçamento anos de 2014/2015/2016, 
individualizando: a receita própria total, a receita própria para cada Secretaria e outros Poderes, 
em valor e percentual. O CEMAS encaminhará um quadro demonstrativo em anexo como 
sugestão para preenchimento, caso assim entenda a SEFAZ. 
11. Oficiará a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, na pessoa do Presidente da 
Casa para que informe para o CEMAS o calendário previsto/ definitivo bem como suas eventuais 
alterações das reuniões da Comissão de Orçamento para 2018. Informar que o CEMAS será 
representado pela Dra. Denise Drumond e pela Luíza Noleto. 
12.  Oficio para solicitar ao Comitê Interinstitucional da Saúde, para traçar estratégias de 
atuação junto a elaboração do orçamento por parte do executivo (SEPLAN, SEFAZ, SAÙDE), com 
informação de atuação e seus resultados.  Solicitar para que o Comitê informe a agenda e 
trabalhos para o CEMAS, o qual será representado pela Vice – Coordenadora, Dra. Denise 
Drumond e pela Luíza Noleto, nas atividades do Comitê, conforme deliberação em ata.  
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13. Dra. Denise e Luíza, designadas para representarem o CEMAS, comprometem-se informar 
o Comitê se já existe algum planejamento estratégico para acompanhar a Comissão de 
Orçamento e Comitê de Saúde. 
 
 
COSEMS: 
14. Apresentará por intermédio do Dr.Jean, no prazo de 30 (trinta) dias, as principais 
demandas judiciais e situações recorrentes em relação à Gurupi e Paraíso. 
 
MPTCE: 
15. Dra. Raquel informará se foi possível inserir os questionamentos discutidos junto ao 
CEMAS. 

D 
DEFENSORIA /MPE: 
16. Apresentar a informação sobre adesão da Defensoria e do Ministério Público na utilização 

do NAT/JUS. 
17. Se possível, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentarem 

a quantidade de ações de Saúde que foi ajuizada em Palmas e Araguaína. 
 

PAUTA PARA PRÓXIMA REUNIÃO: 
1. Frederico: Apresentar a contextualização das irregularidades apontadas na auditoria dos 
plantões extraordinários e o ICSH. 
2. Analisar as respostas apresentadas pela SESAU ante o questionamento feito pelo CEMAS 
em relação as providências tomadas quanto à Auditoria nº 5194 de 17/11/2015, trata-se de 
verificar o funcionamento do Sistema MV. 
3. Afonso Piva deverá apresentar de forma didática sobre o estoque (inventário) da farmácia 
central quanto a medicamentos e materiais (MAT/MED), bem como do almoxarifado e da 
farmácia do Hospital Público de Palmas, de modo que haja o batimento entre o controle do 
que está no Sistema Soul MV, (apesar de não ser adequado) e o conferido de forma física. 
Incluir a relação dos servidores que atuam nos dois almoxarifados, individualizando a 
responsabilidade, destacando os concursados dos contratados, quanto a esses últimos, 
informar o tempo de contratação de cada um.  

 
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. 
 
CEMAS: Amarelo 
 
SESAU: Vermelho ênfase 
 
SEMUS-Palmas: Rosa 
 
CRM: Verde 
 
DENASUS: Azul 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Azul turquesa 
 
NAT: Violeta 
 

     COSEMS: Verde brilhante 












