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CONVIDADOS:  
 
 

 



ATA 

Aos 06 (seiss) dias do mês de dezembro 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: 

ABERTURA 

 Apresentação do projeto e-NatJus. 

SESAU: 

CESSÃO DE SERVIDORES: 

 Márcia Valéria deverá informar se houve bloqueio pela SECAD, conforme 
informado na reunião anterior sobre as providências, nos subsídios referentes aos 
meses de julho/agosto de 2017 dos servidores que não retornaram para a SES, 
informando a quantidade destes. Ainda, informar se existem outros servidores que 
não retornaram, devendo nominar; 
 

 Márcia Valéria deverá informar as respostas da pauta 1 referentes ao item 1.2. da 
ata da reunião no mês de agosto,devem ser apresentadas na reunião para todos os 
membros, com destaque às perguntas dos itens “a” e “b”. A Superintendência deve 
apresentar a comprovação com data de que enviou os questionamentos para PGE; 
 

 A Márcia Valéria deverá apresentar os casos irregulares de servidores que foram 
cedidos, sendo esses 06(seis) ou mais casos de servidores informados na reunião 
anterior sobre multiplicidade de vínculos e incompatibilidade de cargas horárias 
ou outras irregularidades. Devendo manter a comunicação em todas as reuniões 
subsequentes dos casos novos.  Informar as providências efetivas em relação a 
esses servidores com múltiplos vínculos; 
 

 Márcia Valéria deverá apresentar a informação sobre a revisão os termos de 
convênio de cessões de servidores efetivos estaduais do quadro da Saúde do 
Tocantins, que atualmente possui em média 100 servidores do Estado com gasto de 
R$ 857.723,589, a exemplo Sítio Novo e mais 11 Municípios. 

 

 A Superintendente Elaine deverá de trazer a produção do servidor Biomédico 
cedido a Dianópólis, carga horária, o salário do servidor dos últimos 05 (cinco) 
anos.  

 

 



 A Superintendente Elaine deverá apresentar o tipo formal de controle de 
frequência dos médicos, enfermeiros e serviço administrativo, enquanto não 
implantado o Sistema MV, que possibilita identificar as suas faltas e sua 
produtividade pelo menos dos 05(cinco) maiores hospitais, já que tem informação 
que estão sem funcionar sendo que um dos motivos seria a falta de internet.  

 

 A Superintende Elaine deverá 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; 

 

SISTEMA MV 

SUPERINTENDE VIAJANDO 

 O substituto da Superintendente Adriana Victor, deverá informar sobre a 
previsibilidade da implantação do prontuário eletrônico nos hospitais do Estado e 
ainda, como se dará e em qual se iniciará as etapas, constando a previsão de datas.  
Informar quantos módulos já foram implantados e em quantos hospitais do Estado, 
já que na última reunião informaram que foram implantados em 15 (quinze) 
hospitais e apenas 05 (cinco) módulos. Presumindo-se avanço na implantação, 
quantos aos módulos já foram implantados de agosto até o presente momento? 

 

 Deverá informar em qual dos hospitais as catracas e o ponto foram implantados 
totalmente ou parcialmente funcionando e justificar por que não estão funcionando. 

 

 A Mayena deverá apresentar a minuta sobre as Cirurgias Eletivas, com a 
estimativa de prazo de implantação após a publicação da Portaria.  

 

OFTALMOLOGIA 

 A Ludmila apresentará conforme Resolução da CIB 106/2016, as iniquidades das 
regiões compostas pelos 04(quatro) Municípios e ainda, informar como está a 
demanda reprimida depois que os Municípios pactuados assumiram a oferta do 
serviço Oftalmológico, bem como a forma que a SES está a fazer o monitoramento 
mensal e se os Municípios estão cumprindo com os prazos que foram decididos em 
reunião da CIB conforme ata. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 



 Foi solicitado à SES servidores para o NAT/JUS do Estado que 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. 
Como resposta, até o presente momento foi cedida 01 (uma) médica com 
experiência, porém iniciou há um mês e vai ficar no Fórum de Araguaína. Estou 
aguardando a cessão da Joyce de Araguaína para auxiliar o NAT-JUS. Porém esse 
quadro não é o suficiente, pois as consultas aumentaram e 04(quatro) servidores 
saíram do NAT-JUS praticamente de uma vez só que tinham expertise, 
necessitando de mais pessoas qualificadas. 

CEMAS: 

 Resposta da Superintendente do Tesouro Estadual do Tocantins, Ana Ferreira 
Alves Martins, sobre informação mais detalhada da saúde e educação, acerca do 
relatório final de gestão orçamentária e financeira. NÃO HOUVE RESPOSTA AO 
OFÍCIO/CEMAS/TO Nº 045/2017 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017. FOI ENTRADO 
EM CONTATO DIVERSAS VEZES SOLICITANDO A RESPOSTA DO OFÍCIO.  
 

 Resposta do Secretário Executivo do Ministério da Saúde autorização para que a 
equipe de auditoria/relatórios participe do CEMAS juntamente com representante 
designado. OFÍCIO/CEMAS/TO Nº 048/2017 ENVIADO DIA 11 DE OUTUBRO 
DE 2017 SEM RESPOSTA ATÉ O PRESENTE MOMENTO. 
 

Novos assuntos:  

1. Dra Roseli de antemão comunica que será homenageada na Assembléia 

Legislativa pelos trabalhos prestados no Tocantins e desde já convida todos 

integrantes do CEMAS para participarem da homenagem 

 

ASSUNTOS DIVERSOS 

 A competência prioritária, conforme prevê a resolução 238 do CNJ, foi decido 
pelo TJTO através do SEI 14.0.000048781-4, que inicialmente será distribuído para a 
relatoria da Desembargadora Jaqueline Adorno. Certificado o cadastramento pela 
Presidência no sistema E-proc, recebendo o nº 0021706-22.2017.827.0000. 

 Oficiar as 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 Araguaína como de Palmas, que poderá trazer 
capacitação, experiência e resultar em boas práticas. A data da reunião a ser 
designada pela Coordenadora, para o ano de 2018. 
 
 Possíveis temas para a próxima reunião em 2018: Sistema MV, Gestão 
Orçamentária e Financeira, Assistência Oncológica, Auditoria de plantão extra e 



visitas do Comitê nas maiores regiões para discutir sobre judicialização e a 
problemática da região, através calendário programado, sendo o primeiro à 
visitação o Município de Porto Nacional. 

 
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 
 

DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO: 
 

1. Regulação: Sr. Divino representando a Central de Regulação Estadual 
apresentou sobre a etapa de Normatização do Fluxo de Regulação de 
Cirurgias Eletivas cuja iniciativa se deu pelo Comitê, e executada conforme 
convencionado nas reuniões, cumprindo os prazos, sendo esta uma iniciativa 
do comitê junto a SES/Diretoria de Regulação, que vem resultando a 
possibilidade do melhoramento de um dos problemas mais graves em nível 
nacional, que vem favorecer o usuário, a SES, e de consequência a 
judicialização, no sentido de ser racionalizada, primando pelo principio da 
igualdade. (prática) 
Sr. Divino informa que a Instrução Normativa foi protocolada no dia 10/11 
para parecer prévio e apontamentos do CRM e Sra. Elaine, Superintendente 
dos hospitais estaduais, para posterior publicação, sendo que até o presente 
momento não obtiveram retorno.  
 
Deliberação: Deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a primeira 
reunião das equipes envolvidas da SES de como será realizado a implantação 
e o monitoramento. Que caso a previsão da publicação se dê após janeiro 
deverá ser comunicado ao Comitê para participação no que se refere às 
demandas das cirurgias eletivas individuais. Ressaltando que não é pré 
requisito para o Comitê. 
Apresentar o resultado da 1ª Reunião sobre a implantação e monitoramento 
para o funcionamento da Instrução Normativa nº 01/2018, além dos meios de 
divulgação da instrução. Informar ainda qual será o primeiro lugar a ser 
implantado e acompanhado pela secretaria. 
 

2. Oftalmologia: Sra. Ludmila da Diretoria de Controle e Avaliação da SES 
apresentou planilha de produção da Resolução CIB/TO Nº 106 de 18 de 
agosto de 2016, referente ao recurso de oftalmologia para os municípios de 
Araguaina, Gurupi, Palmas e Porto Nacional.  
 
Deliberação: Que o CEMAS deverá oficiar os Promotores de Justiça com 

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


atuação na área da Saúde das Comarcas dos municípios relacionados, que os 
respectivos municípios não incluíram a fila de espera no Sistema de 
Gerenciamento de Fila de Espera – SIGLE. Que existe a necessidade de 
publicizar através da internet disponível no link 
sistemas.saude.to.gov.br/eletivas, para que todos os usuários tenham 
conhecimento e que a SES/Diretoria de Controle e Avaliação possa 
monitorar, pois atualmente não conseguem identificar o usuário que realizou 
o procedimento que deveria constar na referida fila (SIGLE). 
 

3. SGPES/Servidores cedidos: Sr. Robson José da Silva Gerente de Regulação 
do Trabalho apresentou planilha com os indicadores de cessão de servidores 
do Estado para municípios tocantinenses. Após auditoria do 
DENASUS/Relatório Nº 15304 e demanda do CEMAS alguns servidores 
receberam visita técnica do Núcleo de Cedidos instituído pela SES, entre 
setembro e dezembro de 2017. A SES executou no período 31 visitas técnicas 
e constatou que atualmente há 691 servidores cedidos. Ressaltou que 
instituiu se Instrução de Trabalho da equipe técnica para monitoramento e 
apoio matricial aos Gestores Municipais para verificar o efetivo labor dos 
cedidos. A SES protocolou junto a PGE o Oficio Nº 14252/2017 para verificar 
se há procedência legal de pagamento de “ajuda de custo” na transferência 
de servidor entre municípios, por interesse da gestão. 
 

Deliberação: O Comitê irá instituir uma comissão junto a SES para realizar 
visita na região norte, no município e local a ser definido pela comissão para 
tratar dos assuntos relacionados à cessão de servidores aos municípios. 
 

4. DENASUS – O Sr. Luscleide Nazareno Mota, Chefe do núcleo do Ministério 
da Saúde no Tocantins Comprometeu se em trazer um dos técnicos que 
realizou a auditoria do tema colocado em pauta na reunião do CEMAS, para 
explanar e ou esclarecer se solicitado pela coordenadora ou um membro 
presente ou por escrito, os pontos da referida auditoria, e não emitir juízo de 
valores das soluções posteriormente tomadas pelas entidades auditadas das 
recomendações. 

 
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 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Azul turquesa 

 
NAT: Violeta 

 
    COSEMS: Verde brilhante 

 

 

 

 

  


