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ATA 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2018, 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 

Dra. Milene esclareceu a todos que as reuniões do CEMAS não são públicas, por isso não 
podem ser gravadas, porém, como sempre, foi permitido as assessorias dos órgãos que 
compõem o comitê a tirarem fotos e divulgarem em seus sites notas relativas às 
reuniões. 



Apresentação dos representantes da DPU no Comitê: Dra. VIVIANE MEDEIROS DE 
NARDI MAIA, titular, e Dr. JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA BORGES, suplent 

 Apresentação de informações sobre o NAT-Jus: 

a) Que o Tribunal de Justiça assumiu a gestão do NATJus Estadual por intermédio do 

Termo de Cooperação Técnica nº 02/2018;  

b) Que houve várias mudanças na Coordenação do NATJus Estadual, passando a ser 

coordenado internamente pelo servidor do TJTO, o Sr. ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE 

REZENDE. Dra. Milene informou que com a reestruturação o Tribunal irá absorver 

17 servidores que foram disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Tocantins, dentre as quais as servidoras Elizângela Braga Andrade e 

Sinara Mayena Barros Cabral Silingowschi, para atuarem como coordenadoras nas 

suas respectivas áreas de formação e conhecimento em medicamentos, 

procedimentos e serviços do SUS. Dra. Milene solicitou aos presentes que façam 

sugestões para a qualificação das Notas Técnicas do NATJus. O Dr. Arthur Pádua 

relatou acerca do Termo de Cooperação realizado com o CRM e sugeriu que fosse 

feito um Termo de Cooperação entre o CEMAS, CRM, MPE, DPE E SES, para 

aprimorar as prescrições e relatórios emitidos pelos médicos do SUS.  

Sobre o Sistema MV: A Dra. Silvana Parfieniuk informou que o Município de Palmas 

está todo informatizado e caso seja de interesse da SES, o sistema poderá ser cedido. O 

servidor substituto, o Sr. Adams Gregório, Diretor de Tecnologia da Informação da SES 

e Fredson Chaves de Sousa, Analista de TI da SES, apresentaram o Sistema MV, em que 

são 19 módulos previstos no contrato. Atualmente estão implantados 59,91% do 

sistema. O módulo “Acolhimento” não está implantado em nenhum hospital do Estado. 

Informaram que o protocolo do Sistema MV está pronto e depende da Diretoria de 

Atenção Especializada (DAE). Adams solicitou apoio da DAE para a inserção do 

protocolo de acolhimento no Sistema MV. A Dra. Raquel, Tribunal de Contas, irá 

verificar a necessidade de se reunir com o NEMS (DENASUS) para tratar da vistoria 

realizada acerca do Sistema MV em 2016. Considerando que o Sistema MV foi 

contratado mediante Contrato de Adesão do Tocantins, na Ata do Piauí é de R$ 

9.127.770,00 (nove milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta reais).  Dr. 

Frederico, um dos auditores do NEMS (DENASUS), observou que a empresa está omissa 

no processo de implantação do sistema nos hospitais, sendo que há um recurso gasto 

continuadamente. O servidor Adams esclareceu que, desde 08 de agosto 2017 até a 

presente data, não há novas dívidas com a empresa, pois, a partir dessa data ela 

suspendeu os serviços e não está prestando-os. A Dra. Roseli conclamou a presença do 

Dr. Marcos Musafir na reunião do CEMAS para tratar do assunto do MV.  

Quanto ao monitoramento da apresentação dos resultados da Classificação de Risco 

realizada na porta de entrada do Hospital Geral de Palmas.  O servidor Lagatan 

acrescentou que durante o monitoramento que está sendo realizado, foi observada a 



sobrecarga de pacientes nos hospitais devido aos encaminhamentos inadequados 

realizados. Sobre o assunto, o Dr. Daniel, Diretor Geral do HGP, apresentou os dados 

estatísticos referentes ao acolhimento com Classificação de Risco-ACCR do PS/HGPP 

realizada no mês de janeiro de 2017. Um dado importante mostrou que 45% dos 

encaminhamentos realizados pelas UPA’s de Palmas foram classificados no pronto 

socorro do hospital como AZUL ou VERDE. Dr. Daniel solicitou auxílio do CEMAS a fim 

de que os médicos das UPA’s façam um contato prévio com o médico do HGP antes 

de encaminhar o paciente. O Dr. Arthur destacou a vistoria realizada neste mês nas 

Unidades de Pronto Atendimento de Palmas e sugeriu uma reunião para apresentar os 

dados do HGP. Apresentação será na próxima reunião. 

 A Apresentação do Núcleo de Estudos Jurídicos da Secretaria Municipal da Saúde de 

Palmas-TO (NEJS) e seus e trabalhos desenvolvidos. Responsáveis: Gabriela Oliveira 

(Coordenadora do Projeto) e Ingridy Diaquelem, contato: (63) 9 84061617.  SERÁ 

DESIGNADO NA PRÓXIMA DATA. NÃO FOI POSSÍVEL APRESENTAR PELA FALTA DE 

TEMPO. 

RESPOSTAS DA SES DA REUNIÃO PASSADA 

1. Informação da ELAINE sobre o servidor de Dianópolis: foi informado pelo Diretor 
do H.R. de Dianópolis que detectou várias irregularidades do servidor e solicitou 
abertura de sindicância.  
 

2. Quanto à resposta do controle de frequência dos servidores dos Hospitais, 
Ambulatórios e áreas afins, apresentada pela ELAINE, será necessária 
complementação no seguinte sentido: 
a) Informar quando será feito o controle eletrônico dos servidores que trabalham 

nas unidades de atendimento em geral, uma vez que, o controle manual não 
retrata a realidade e de quase impossível o gerenciamento. PROXIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA 

Dra. Milene informou que não compreendeu a explicação enviada ao CEMAS. 
 

MÁRCIA VALÉRIA 

3. Deverá informar sobre a continuação de monitoramento das multiplicidades de 
vínculos e incompatibilidade de cargas horárias ou outras irregularidades, bem 
como deverá informar também as providências. Robson, SEGPS-SES, esclareceu 
acerca dos critérios para cessão de servidores. Informou que está sendo solicitado 
aos municípios o Plano de Trabalho e Produção dos servidores cedidos que estão 
cadastrados no e-SUS. Robson entregou ao CEMAS 01 (uma) cópia do 
monitoramento foi realizado em um município específico. Reafirmou que fizeram 
um estudo do CNES nos 139 (cento e trinta e nove) Municípios. E que montaram o 
Núcleo de Sistema de Informação para realizar o monitoramento.  
 

4. Na última reunião do CEMAS em Dezembro/17, foi informado que foram feitas 31 
(trinta e uma) visitas técnicas e constatou que havia 691 (seiscentos e noventa e 



um) servidores cedidos. Deverá informar: 
a) Após dezembro, quais foram os outros Municípios visitados pelo Núcleo? 

Resultando em quantas visitas? E atualmente, dos 691 (seiscentos e noventa e um) 
servidores, quantos ainda encontram-se cedidos? E por quê?  

b) Informar a resposta do Oficio Nº 14252/2017 e as providências efetivas quanto à 
Sítio Novo.  

c) Informar qual região a Comissão está com mais dificuldades? E previsão de quando 
será o retorno dos cedidos aos Municípios para o Estado? 
ALGUMAS QUESTÕES FORAM RESPONDIDAS NESSA REUNIÃO E OS 
COMPLEMENTOS PARA PRÓXIMA REUNIÃO. 
 

ONCOLOGIA 

5. O RODRIGO, Coordenador da Oncologia, ou O(A) MÉDICO(A) DO HGP deverá 
informar se já foi feito estudo de casos de câncer de pele para pleitear junto à 
CONITEC (situação relatada na reunião de setembro/2017.) Enquanto isso, informar 
por escrito ou presencialmente na próxima reunião se estão utilizando das 
evidências científicas nesses casos. Apresentação adiada para a próxima reunião. 
 

 

6. O RODRIGO, Gerente da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, 
deverá apresentar informações sobre a perspectiva do projeto e as respectivas 
etapas de criação do protocolo próprio para UNACOM do Estado, no que diz 
respeito ao tratamento oncológico, uma vez que atualmente existe uma lista de 
medicamento oncológico inserida dentro da Portaria Geral de Medicamentos de 
dispensação hospitalar, e é difícil identificar por quais Diretrizes o médico optou, 
sendo importante, inclusive, para os casos de judicialização a padronização no 
Estado que influenciará no faturamento. DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE 
SETEMBRO/17. Apresentação adiada para a próxima reunião. 
 
 

 
OFTALMOLOGIA 

7. 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; já 
constou em reuniões passadas. A superintendente Elaine informou que os 
equipamentos foram adquiridos e estão no almoxarifado, no entanto, não podem ser 
utilizados devido à investigação que está sendo realizada.  
 
8. A DIRETORA LUDMILA deverá apresentar informações atuais da situação de cada 
Município quanto ao cumprimento da Resolução da CIB 106/2016; destacar o que cada 
Município não está cumprindo conforme decidido na reunião que foi feita na CIB, cuja 



ata foi entregue para o Comitê. Informar a demanda reprimida atualmente que 
concentra nos 04 Municípios, destacando os de maior número. Informar de forma 
sequencial como está sendo feito o controle da pactuação e os resultados. 
Apresentação adiada para a próxima reunião. 

 

REGULAÇÃO 

9. O DIVINO deverá apresentar como está sendo feita a implementação, capacitação 
e principalmente como se deu a publicidade da Instrução Normativa nº 01/2018 em 
relação aos Diretores, Diretores de Regulação e demais membros da Saúde que 
atuaram com Portaria, informando quais as unidades já visitadas e por quais servidores. 
Apresentação adiada para a próxima reunião. 
  
10. O CEMAS oficiou a Coordenadora da CAOCID para divulgar junto aos Promotores de 
Justiça, com 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). 

 
DENASUS/ NEMS: 

1. O NEMS deverá levar na reunião o(s) Auditor(es) que fez/fizeram a  Auditoria do 

Sistema MV.   Comparecimento de 03 (três) auditores que realizaram a auditoria e 

manifestaram quando questionados. 

 

ASSUNTOS SUSPENSOS 

 Apresentar a fila de pacientes com deficiência auditiva, que aguardam próteses 
auditivas e ainda as informações sobre o processo de compra das referidas próteses;  

 Apresentar o relatório com providências efetivas em relação aos processos de 
sindicâncias represados. RESPONDIDO: Ofício nº 7474/2016/SES-GABSEC remetido e 
enviado para os membros, mas há necessidade de dados compilados sobre as sindicâncias 
em andamento. 

DELIBERAÇÕES: 
 

SES: 
 

01. A DAE, até o dia 31/03/2017, elaborará a inserção do protocolo de “Acolhimento” no 
Sistema MV., devendo informar o a CEMAS. ESTRITA IMPORTÂNCIA. 
 

02. Os Superintendes da SES deverão trazer mensalmente para as reuniões do CEMAS, as 

informações atualizadas sobre a prestação dos serviços do Sistema MV na parte em que foi 



implantado; e essa pauta deverá ser repetida em todas as reuniões ordinárias do CEMAS, 

IMPRETERIVELMENTE. 

03. O Secretário da SES irá notificar todos os diretores e médicos acerca da obrigatoriedade 
de preenchimento da Autorização de Internação Hospitalar. Em 30 de abril de 2018 será 
enviado ao CEMAS a relação de profissionais que não assinaram a ciência da notificação. 
 
04. A Diretoria do HGP deverá emitir e protocolar mensalmente no Centro de Apoio 
Operacional do Ministério Público relatório com os nomes dos pacientes referenciados 
erroneamente pelas UPA’s ao HGP,  e caso assim não o faça o Minitério  Pubico deverá 
informar ao CEMAS. 
 
 
05.  O Superintendente do Juridico, deverá informar no prazo de 15 dias se foi instaurada a 
sindicância  sobre o servidor de Dianópolis e se não foi, informar o motivo.  
 
06. Deverão ser apresentadas novamente as informações prestadas pela ELAINE ao CEMAS 
quanto ao controle de frequência dos servidores dos Hospitais, Ambulatórios e áreas afins, 
de forma mais clara e concisa para que possam ser bem analisadas e de melhor 
entendimento pelos membros. 
 

07. A MARCIA VALÉRIA, CLEIDE E ROBSON(SEGPS-SES), como encaminhamento, irá informar 
a estimativa em quanto se espera diminuir a cessão de servidores até o mês de julho do 
corrente ano.  
 
08. A SUPERINTENDENTE ADRIANA juntamente como o Cícero e o Leonardo Araújo 
deverão informar ao CEMAS, no prazo de 05 (cinco) dias, onde está o processo atinente 
aos aparelhos da oftalmologia. A informação deverá ser enviada pela superintende Adriana 
abordando: em que fase e onde está correndo o processo para equipamentos 
oftalmológicos que serão indicados pela superintende e Individualizar, pormenorizada, 
quais equipamentos não estão sob investigação.  
 
09. A Ludimilla irá enviar planilha contendo salário, produtividade mensal e anual dos 
médicos oftalmologistas que atuam em Palmas. Deverá ainda informar tecnicamente a 
quem compete monitorar o encaminhamento dos pacientes, bem como quais são as 
dificuldades para a efetivação do projeto. 
  

DEFENSORIA PÚBLICA 
 

1. A Defensoria Púbica e o Ministério Público deverão agendar uma reunião com o 
Secretário da SEMUS de Palmas, os Diretores das UPA’s e com Diretor do HGP, para que 
sejam apresentados os dados do HGP e se faça batimento com os dados da SEMUS no 
que diz respeito ao encaminhamento das Unidades de Pronto Atendimento de Palmas 
para o HGP. Após agendamento da data da reunião, as informações serão 
compartilhadas ao CEMAS, para possibilitar a forma de responder ao pedido de apoio 
junto ao CEMAS pelo Diretor do HGP. A Defensoria e o Ministério Público se 



comprometaram a informar a data da reunião para o CEMAS. 
 

CEMAS 
 

1. O CEMAS irá articular uma reunião com o CRM para que seja proposto um Termo de 
Cooperação entre o CEMAS, CRM, MPE, DPE E SES, para aprimorar as prescrições e 
relatórios emitidos pelos médicos do SUS. 

 
2. O CEMAS oficiará a DPE e o MPE para que dilatem os prazos para respostas das 

Notas Técnicas, e que evitem solicitar o prazo de 48 horas, SALVO caso de urgência, 
devendo informar ainda que os prazos para a resposta não são contados pelo 
sistema e-Proc, e que são prazos corridos.  Assim, diante da crescente demanda e a 
fase de mudança de gestão fica inviável o NatJus, responder em prazos inferiores a 
10 (dez) dias. 
 

3. O CEMAS enviará a documentação do Sistema MV para MPTCE no prazo de 10(dez) 
dias. 
 

4. O CEMAS irá articular a reunião entre o TCE e o NEMS (DENASUS) para tratar da 
vistoria realizada acerca do Sistema MV em 2016, caso seja solicitado pela MPTCE ou 
mesmo o Conselheiro do TCE. O CEMAS deverá oficiar para ambos se manifestarem e 
se tem interesse nessa interlocução. 
 

 
SUBCOMISSSÕES DO CEMAS: 

 

5. O CEMAS formará uma subcomissão para que seja realizada uma reunião entre o 
NEMS (DENASUS), SES (Superintendência, Diretorias, com técnicos em TI), os órgãos 
de controle que compõe o Comitê e a empresa prestadora para que seja discutido 
sobre a omissão da empresa no processo de implantação do sistema nos hospitais, 
com a anuência do Secretário de Estado da Saúde e com a data prevista para a 
realização da reunião durante o Congresso Científico da SES a ser realizado em abril. 
 

6. O COMITÊ instituirá uma subcomissão junto a SES, em maio próximo, para realizar 
visita na região norte, já definida pela SES a cidade de Augustinópolis, para falar aos 
gestores sobe as responsabilidades implicadas na cessão de servidores aos 
municípios, e questão sobre cirurgias no H.R.Augustinópolis. 
 

7. O COMITÊ instituirá uma subcomissão, a título de projeto piloto, para que faça 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.  
 

OBSERVAÇÕES: 
 
1. Todas as deliberações datadas para “PRÓXIMA REUNIÃO” deverão ser remetidas até 05 



(cinco) dias antes da reunião e resumidas no pen-drive para que possam ser apresentadas 
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 

 

DEFENSORIA PÚBLICA: Verde oliva 

 
NAT: Violeta 

 
    COSEMS: Verde brilhante 

 

 












