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Grupo de trabalho Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no 
Estado do Tocantins – CEMAS-TO – Criado pela Resolução nº 
106 do CNJ. 

Local Sala de reunião do Fórum da Comarca de Palmas-TO. 

Coordenadora Milene de Carvalho Henrique  milenecarvalho@uol.com.br 

 
ATA DA REUNIÃO DO CEMAS 

14 DE JUNHO DE 2019 
ABERTURA: 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, às 08h:30min da manhã, Sala de Reunião do 
Fórum da Comarca de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, sendo Coordenada pela Coordenadora 
do CEMAS, Dra. Milene de Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do 
CEMAS e convidados.  

Dando início a reunião, a Coordenadora informou sobre o “Seminário: Judicialização da 

Saúde”, que o CEMAS-TO com data prevista para ser realizada nos dias 05 e 06 de 
setembro/2019, tendo confirmada a participação do Conselheiro do CNJ: Dr. Arnaldo 

Hossepian; Desembargador do TRF-4: Dr. João Pedro Gebran Neto; Procuradora do Ministério 
Público de Contas do Estado de São Paulo: Dra. Élida Graziane Pinto; Desembargador do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Dr. Renato Luís Dresch; Advogada: Dra. Lenir Santos; 

Juíza Federal do Paraná: Dra. Luciana Veiga. 

Além de contar com a presença do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
Corregedor Geral de Justiça, Diretor da ESMAT, Procurador Geral da Justiça, Procurador 
Geral do Estado, Secretário Estadual de Saúde e Defensor Público Geral. 

DISCUSSÃO: Dra. Maria Roseli sugeriu a convocação dos Promotores para mediante parceria 
com CESAF (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público) no referido evento. 
Dr. Gil sugeriu que o presidente da ESMAT realize o convite para a parceria.  

Dra. Milene sugeriu que o CEMAS faça o seminário, e que em momento posterior se realize 
outro evento com a parceria sugerida. 

Dra. Milene informou ainda sobre a “Oficina de elaboração de notas técnicas e uso do sistema 

e-natjus”, a ser ministrada pelo Hospital Sírio Libanês em conjunto com o CNJ que será realizada 
no dia 25/06/2019. Destacando que NatJus Estadual do Tocantins foi o 1º a ser escolhido entre 
os outros 26 (vinte e seis) Estados da Federação para receber a visita do Hospital Sírio Libanês 
e realizar a Oficina – que é uma das ações previstas no Projeto PROADI-SUS em parceria com 
o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

OCORRÊNCIAS: 

 
1. SEMUS-PALMAS: 

 
1.1. Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada 

de trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município. 
PRÓXIMA REUNIÃO. 
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DISCUSSÃO: Remilvan: iniciou o discurso contextualizando a situação da saúde no Município 
de Palmas. Sugeriu que o CEMAS apoie a permanência do Secretário de Saúde e o Sub-Secretário 
(Dr. Daniel e Dr. Frederico) com uma nota de apoio, tendo em vista a capacidade técnica de 
ambos. 

Dr. Gil sugeriu que o apoio deve ser feito como registro de reconhecimento do trabalho dos 
mesmos. A moção de apoio poderia extrapolar a competência do CEMAS. 

Dra. Milene ponderou que o Comitê não é órgão político, mas poderia elaborar um documento 
registrando o trabalho do Dr. Daniel e Dr. Frederico, enaltecendo o trabalho dos mesmos. 

DELIBERAÇÃO: O Comitê elaborou durante a reunião uma nota de reconhecimento atestando a 
excelência e a importância do trabalho do Secretário e do Sub-Secretário de Saúde do Município 
de Palmas, fundamentada na capacidade técnica e nas atividades de gestão praticadas pelos 
respectivos gestores do SUS, a mesma será encaminhada para Prefeita do Município de Palmas. 

2. SES: 

ROBSON 

2.1. Apresentará a análise da força de trabalho dos servidores cedidos aos Municípios do 
Estado do Tocantins. 

2.2. Informar se fez análise das faltas, da carga horária total dos meses de dezembro/2018, 

janeiro (nos dias 02/01, e 22/01) e fevereiro/2019, destacando-se também áreas 
prioritárias para referida análise, entre elas: oncologia, ortopedia, neurologia, 
pediatria, cirurgia geral e cardiologia, por unidade hospitalar. DESTACANDO QUE 
FOI INFORMADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA APENAS O COMPARATIVO 
DO MÊS DE JANEIRO/19 E MARÇO/19. 

DISCUSSÃO: Robson iniciou a apresentação através de slides, falando sobre a auditoria do 
DENASUS que ajudou na aplicação da Portaria DGRT 598/2008, em que foram reorganizadas a 
força do trabalho criando critérios para as cessões ou não de pessoal (servidores públicos 
estaduais efetivos e estabilizados). Informou que a análise técnica das cessões conta apenas com 

02(dois) servidores na Secretaria para este trabalho.  

A produção dos serviços de saúde nos territórios encontra-se com problemas de sistema: e-SUS, 
SIAH, entre outros elementos. É analisado o que aquele profissional está produzindo naquele 
território durantes os meses do ano. Mostrou que caiu o número de pessoal cedidos: em janeiro 
de 2018 eram 668 cedidos, enquanto na época do DENASUS fez visita técnica tinha mais de 1.200, 
sendo que em dezembro/2018 já estava com 596, uma redução de 10,78%, ou seja, houve uma 
redução considerável. 

Dra. Milene questionou se tinha como enxugar mais. 

Robson informou o resultado de abril/2019, que contava com 569 cedidos. Mostrou as 
informações por categoria, além de que são 7.852 servidores concursados, destes são 569 cedidos, 
ou seja, representa apenas 7,25% da folha. Os cirurgiões dentistas são em maior número de 
servidores cedidos justamente porque o Estado não tem uma política de odontologia hospitalar e 
não têm campo de prática para todos os cirurgiões dentistas, desta forma, eles devem atender 
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nos Municípios as necessidades de prevenção, ou seja, estão cedidos de forma regular 

conforme previsto no concurso de 2004. Dos 119(cento e dezenove) Municípios, 54 (cinquenta e 
quatro) entregaram relatório, sendo que 31 (trinta e um) foram analisados, destes, 17(dezessete) 
estão inconsistentes. As inconsistências são: servidor sem produção, folha de ponto faltando 
horas, etc. Depois a SES oficia o gestor municipal para apresentar a resposta e quando 
apresentam e não coresponde com o que está previsto ou outro motivo inconsistente, é 
encaminhado à Corregedoria para ser aberto processo administrativo. As providências tomadas 
pela SES quanto às inconsistências são: corte de ponto, não inserir o servidor na folha, inclusive 
há pessoas processando a SES que se sentiram prejudicadas. 

Robson destacou que quando tem desvio de função é solicitado ao Município a justificativa do 
desvio, caso o servidor esteja com problemas de saúde, a SES orienta que junte os laudos médicos 
e mandar para o Estado, assim, será encaminhado para junta médica para o servidor comprovar 
conforme previsto na Lei 1818/2007. 

Dando prosseguimento a apresentação dos slides, mostrou o registro dos processos dos 
servidores cedidos que foram notificados dando prazo. Levou o caso para a reunião da CIR em 
maio onde foi colocada a pauta para informar sobre as providências a serem tomadas em relação 
aos cedidos. 

Dra. Milene elogiou o trabalho realizado pelos servidores da SES em reduzir as cessões, mesmo 
com poucas pessoas o trabalho foi muito bem executado pela Diretoria de Regulação, 
Monitoramento e Avaliação do Trabalho na Saúde. 

Dra. Milene registrou a presença do Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Edgar Leão Tolini, 
que chegou após iniciada a reunião, fazendo sua apresentação. 

Dr. Luiz Edgar, Secretário da SES, criticou sobre a cessão com ônus para Secretaria e falou que a 
Portaria precisa ser revista. 

Dra. Milene e Dr. Arthur relataram o caso de um médico cedido para Assembleia Legislativa, 
tendo em vista que também há casos de cessão em outros órgãos de difícil análise e retorno do 
servidor. Entende que certas cessões são válidas quando este servidor cedido seja para o 
Município que realmente necessita dos serviços, a exemplo, ceder um Psiquiatra para os CAPS. 

DELIBERAÇÃO: Robson apresentará na próxima reunião ordinária do CEMAS, a lista dos 
cedidos para outros órgãos dos Poderes ou entidades filantrópicas devendo informar para quem 
é o ônus desse servidor cedido.  

Ainda, lista dos médicos com mais de 02(dois) vínculos. 

2.3. A Gerência deverá fazer um levantamento junto ao CNES para vínculo atual e carga 
horária, também deverá informar quanto à produtividade dos médicos que estão cedidos 
para os Municípios, devendo iniciar por Sítio Novo e região. 

2.4. Deverá apresentar o cronograma das visitas para esse ano e o 2º semestre de 2019 junto 
aos Municípios com questões mais emblemáticas quanto às cessões. 

2.5. Deverá apresentar a quantidade e em qual(is) Município(s) está(ão) cedido(s), e os 
médicos que tem múltiplos vínculos a ponto de exceder a carga horária máxima 
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permitida, devendo levar em consideração a DISTÂNCIA e o tempo de locação na soma 
da carga horária. 

DISCUSSÃO: Robson solicitou para apresentar na próxima reunião do CEMAS os itens 
supracitados.  

DELIBERAÇÃO: A apresentação sobre o levantamento junto ao CNES e demais questões 
relacionadas aos vários vínculos dos médicos cedidos ou não, na próxima reunião ordinária do 
CEMAS-TO. 

SECRETÁRIO DA SES: 

2.6. Apresentação do novo Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Edgar Leão Tonili. 

2.7. ABASTECIMENTO: O Secretário da SES informará se a proposta sugerida pelos 
membros do CEMAS foi apresentada para o Comitê Gestor no sentido de que a inicial das 
compras não passe mais pelo Comitê, e que fosse feito primeiramente o empenho e só 
posteriormente seria encaminhado como forma de controle. 

DISCUSSÃO: Dr. Luiz Edgar, iniciou falando sobre as negociações realizadas, dentre elas, a 
lavanderia dos Hospitais que conseguiu negociar uma diminuição aos cofres públicos o valor de 
5 milhões e 200 mil reais, ou seja, uma diminuição de 500 mil reais mensais. 

Dra. Milene questionou o Secretário acerca dos contratos, se o mesmo tem conhecimento de 
como funciona, como é feita a cobrança, faturam, pois, é uma situação preocupante. 

Dr. Luiz Edgar, informou que irá fazer um levantamento para republicar novo edital, como nova 
modelagem de publicação. Dando continuidade, mostrou gráficos de faltas dos servidores no 
HGP e que pela primeira vez o Diretor Geral e o Diretor Administrativo foram escolhidos pelo 
corpo clínico do Hospital. Informou uma reunião realizada com os Diretores dos Hospitais de 
Araguaína, Gurupi, Dona Regina, Infantil de Palmas e de Dianópolis onde ocorreram cortes nos 
plantões gerando uma economia financeira ao Estado. Destacou sobre a recomendação dada pelo 
Ministério Público Federal acerca de um controle de ponto efetivo, que deseja implantar na 
Secretaria de Saúde o que foi implantado em algumas escolas em São Paulo: ponto com 

reconhecimento facial. Lá, o aluno que falta a aula, automaticamente é enviada uma mensagem 
aos pais ou responsáveis informando a falta do aluno. Da mesma forma será realizada nos 
Hospitais, sendo que a mensagem irá diretamente para o Diretor do Hospital e Secretaria. 

Dra. Milene questionou sobre os custos. 

Dr. Luiz Edgar, falou que seria um custo bem menor do que se espera. Continuou ainda que é 
possível flexibilizar em alguns casos, a exemplo, plantões de 24h, porque há lugares que 
necessitam de plantões e outros não necessitam. 

Dra. Milene indagou o Secretário sobre o ABASTECIMENTO no início do ano que um dos 
motivos foi a falta de autonomia do Secretário anterior, sendo que na conta tinha mais de 79 
milhões de reais, inclusive registrado em ata da reunião do CEMAS, e , mesmo assim alguns dos 
fornecedores não estavam entregando, que poderá reenviar ofício. 
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Dr. Luiz Edgar, informou que o valor hoje é menor, mas que o Ministério da Saúde faz o repasse 
regularmente todo dia 10 ou 12 de cada mês, mas o problema muito mais sério está sobre a falta 
de informação dos serviços junto ao Ministério por falta de sistemas adequados. Não adianta 
pedir mais dinheiro para o Estado seja para a Assistência Farmacêutica ou para custeio, o 
investimento vem do bloco que tem muito pouco devido ao comprometimento de folha. O 
abastecimento já esteve no período negro, mas hoje já está com 75% de abastecimento. Existe um 
problema enfrentado pelo Afonso que são as informações, vê no sistema um produto que já 
acabou no HGP há 07 (sete) dias, falta pessoal qualificado para alimentar o sistema ou dar baixas. 
Falta pessoal às vezes para descarregar e carregar caixas, o Diretor do HGP, Dr. Leonardo já fez o 
serviço de buscar caixas. Elogiou Afonso sobre o trabalho em que foi mostrado na Assembleia 
Legislativa onde a SES chegou a menos de 50% de abastecimento, já chegaram à 75% indo para 
80% e dentro de 60 (sessenta) dias talvez com 90%. O Estado nunca vai ter tudo, mas sempre 
terão uma das opções de tratamento. Outra informação que nunca foi feito, a comissão de 
padronização do qual é Presidente, foi discutida a existência de alguns antibióticos e terapias que 
já não estão sendo usadas há algum tempo que hoje são de 3ª escolha, foram extintas e vai tentar 
comprar alternativas mais eficientes para se obter a DESINTERNAÇÃO mais rápida e com 
menor taxa de infecção. 

Dra. Milene falou sobre a prescrição médica nas unidades hospitalares, prescritas às vezes, off-
label ou sem padronização. Sugeriu fazer um protocolo para evitar essas prescrições sem 
protocolos padronizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em prosseguimento, leu a Nota do 
CEMAS para prestar apoio ao Dr. Daniel e ao Dr. Frederico pelo reconhecimento dos 
excelentes serviços prestados à saúde pública, que deverá ser encaminhada ao Município de 
Palmas, o que foi acordado por todos. 

Dr. Luiz Edgar, comunicou o retorno das cirurgias cardíacas abertas no HGP. 

AFONSO 

1.1. Informar pontualmente qual MAT/MED já foi abastecido nos Hospitais e a estimativa de 
tempo. Informar ainda se está tendo o desabastecimento de medicamentos sob a 
responsabilidade exclusiva da União informado pelo Secretário Estadual da Saúde. 

1.2. Afonso apresente os 02(dois) fluxos: o fluxo anteriormente utilizado em 2017 e o fluxo 
atual, devendo fazer um quadro comparativo entre os 02 (dois). Devem ainda informar 
quais as mudanças que precisam ser feitas para que o fluxo atual fique com a mesma 
funcionalidade do fluxo anterior e, se já foram tomadas algumas providências. Informar 
quais.  

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

1.4. Informar efetivamente como está sendo a forma de controle de entrada/saída e 
produtividade dos médicos no ambulatório e hospitalar, bem como ela está sendo feita. 

DISCUSSÃO: Afonso informou a existência de outro processo licitatório para compra de 
medicamentos e que não está faltando a Somatropina, por ordem da Justiça Federal, há 
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um depósito mensal de 2 milhões e meio para não faltar o medicamento, que até dentro 
de 01(um) mês estará com 80% na Assistência Farmacêutica e atualmente está com 56%. 

Dra. Milene achou baixo o estoque, que com a judicialização aumentou muito. 

Afonso informou que como pagou os fornecedores mês de maio/19, este mês está sendo 
regularizado. 

Dra. Milene destacou que se o pessoal do núcleo não fizer controle junto com o pessoal 
do estoque será 02(duas) vezes o gasto da SES para dispensação do medicamento: ordem 
de bloqueio judicial do medicamento e a compra pela SES pela mesma ordem. Já 
aconteceu situação como essa. 

DELIBERAÇÃO: Afonso irá trazer o novo fluxo da compra de medicamento e a estimativa de 
tempo.  

O CEMAS solicitará ao Secretário a revisão da Portaria nº 52/2018 para compra judicial de 
medicamento. 

HGP: 

PLANO DE AÇÃO 

1.5. O Diretor do HGP junto com a SES irão encaminhar ao CEMAS, o projeto de curso para os 
médicos intensivistas do HGP para melhorar o atendimento do plantão e da UTI e, após a 
conclusão, o certificado do curso. Informar ainda a previsão de tempo estimado do projeto 
do curso no HGP para que possa, após finalizado o curso, estender o resultado das boas 
práticas junto aos outros hospitais de grande porte dentro do processo que consta o Plano 
de Ação da Secretaria que corre na Justiça Federal. Em todas as reuniões ordinárias, o 
representante do HGP deverá comparecer e utilizar espaço de 05 (cinco) minutos para 
expor os resultados do projeto. NÃO FOI APRESENTADO. NA PRÓXIMA REUNIÃO 
INFORMAR SE ESSE PROJETO FOI ADIANTE. 

1.6. Quanto à lista de cirurgias realizadas no HGP, existem alguns pontos que se destacam, 
dentre eles: a quantidade de cirurgias plásticas, que chegaram a 1.210 (mil, duzentos e 
dez) realizadas. O Diretor deverá informar quais são os tipos de cirurgias plásticas foram 
realizadas. Eram todas de pacientes que estavam internados? Existem de pacientes 
decorrentes da fila de espera para cirurgia eletiva? Quantos? COM A MUDANÇA DO 
DIRETOR, REITERA-SE OFÍCIO PARA RESPOSTA EM 10 (DEZ) DIAS. 

2. CEMAS: 

2. Os membros deverão informar se repassaram os Enunciados aprovados na III Jornada da 
Saúde pelo CNJ aos seus órgãos institucionais. NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA 
REUNIÃO. 

 

NatJus 
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3. Confirmar se todos os membros do CEMAS receberam o Relatório Anual da 
Produtividade de 2018. Informar ainda, o envio de novo relatório aos membros do 
CEMAS. NÃO FOI APRESENTADO. REENVIAR RELATÓRIO MODIFICADO. 

CRM 

4. Informará se os Diretores Técnicos se apresentaram junto ao CRM. Caso haja pouco 
comparecimento, indicar quais os Diretores que tiveram ciência do Memorando da SES e 
não atenderam a determinação. NÃO FOI APRESENTADO. OFICIAR O CRM, POIS, 
NÃO APRESENTOU RESPOSTA. 

5. DPU: 

5.1. Dra. Viviane, Defensora Pública da União irá encaminhar o e-mail ao CEMAS para 
atualização do cadastro, a quantidade de processos ajuizados em relação à saúde 

pública em todo Estado do Tocantins. NÃO FOI APRESENTADO. OFICIAR DPU. 

5.2. Compromete-se a fazer interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO 
EFETIVO DE COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinentes à ação de saúde pública 
e que são de competência da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Dra. Viviane e Dr. 
Bruno apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo. NÃO FOI 
APRESENTADO. APRESENTAR NA PRÓXIMA REUNIÃO. 

INFORMAÇÃO: Dra. Viviane encontra-se de férias e o substituto, Dr. João Félix, não poderá 
participar devido as audiências marcadas para esta data. 

6. MPE E MPU: 

6.1. As Promotoras representantes dos órgãos MPE e MPF, informarão se fizeram 
recomendação ou se instauraram procedimento sobre o tema que envolve atribuições do 
Comitê Gestor para gerir o fundo estadual da saúde, bem como para apurar a 
irregularidade do Decreto nº 5.910, de 10 de julho de 2018, e, se adotaram as medidas 
cabíveis, inclusive eventual responsabilização. NÃO FOI APRESENTADO. PERDA DO 
OBJETO, REVOGAÇÃO DO DECRETO EM RELAÇÃO AO REPASSE FEDERAL. 

7. TCE: 

7.1. O Conselheiro da Saúde, Dr. André informará se o TCE fez inspeção para monitorar o 
cumprimento da carga horária conforme Medida Provisória nº 5, de 15 de março de 
2019. NÃO FOI APRESENTADO. PERDA DO OBJETO. 

7.2. Dr. André informará se há possibilidade de inclusão na matriz da auditoria assistencial 
e/ou inspeção os serviços em cardiologia. NÃO FOI APRESENTADO. 

7.3. Informará se conseguiu informações junto ao Comitê Gestor, a relação de processos da 
Saúde que estão parados por falta de pagamento e o motivo pelo qual o Secretário 
Estadual de Saúde não integra o Comitê na condição de Presidente. NÃO FOI 
APRESENTADO. OFICIAR O CONSELHEIRO PARA INFORMAR, SE POSSÍVEL. 
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7.4. Informará ainda se fez a interlocução junto a SES, em caso afirmativo, apresentar a 
resposta da SES sobre a situação da falta de Diretores Técnicos nos hospitais. NÃO FOI 
APRESENTADO. SUSPENSO. 

8. SUGESTÃO 

8.1. Sugestão da Dra. Maria Roseli: Vacinas infantis disponibilizadas pelo SUS com 
cobertura abaixo da meta: a SES deverá apresentar dados, por meio de tabela ou outro 
meio de fácil visualização e entendimento, dos Municípios que não estão cumprindo 
as metas de imunização, identificando as vacinas. NÃO FOI APRESENTADO. 
PROMOTORA APOSENTOU. AGUARDAR NOVO PROMOTOR DA ÁREA SE 
PERSISTE. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00.  

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;  

SEMUS-PALMAS: 

Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada de 
trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município.  

SES 

Robson: 

Apresentará a lista dos cedidos para outros órgãos dos Poderes do Estado e fora do 
Estado, bem como para entidades filantrópicas devendo informar para quem é o ônus 
desse servidor cedido.  

Ainda, lista de todos os médicos que tenham mais de 02(dois) vínculos. Informando os 
locais dos vínculos.  

A Gerência deverá fazer um levantamento junto ao CNES para vínculo atual e carga 
horária, também deverá informar quanto à produtividade dos médicos que estão cedidos 
para os Municípios, devendo iniciar por Sítio Novo e região. 

Deverá apresentar o cronograma das visitas para esse ano e o 2º semestre de 2019 junto 
aos Municípios com questões mais emblemáticas quanto às cessões. 

Deverá apresentar a quantidade e em qual(is) Município(s) está(ão) cedido(s), e os 
médicos que tem múltiplos vínculos a ponto de exceder a carga horária máxima 
permitida, devendo levar em consideração a DISTÂNCIA e o tempo de locação na soma 
da carga horária. 
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Afonso: 

1. Como se dá o fluxo de solicitação, recebimento, controle, estoque e baixa de 
medicamentos e materiais para os hospitais, devendo informar quem são os responsáveis 
em cada fase do andamento do fluxo.  

2. Informar se os hospitais tem uma pessoa exclusiva para tratar da logística dos 
Hospitais em relação ao recebimento, controle, estoque e baixa de materiais;  

3. Informar qual o setor junto aos hospitais do H.G.P., H.R.A., H.R. Gurupi, H.R. 
Augustinópolis e Dona Regina que é responsável pelo recebimento de medicamentos e 
materiais.  

4. Irá trazer na próxima reunião o novo fluxo da compra de medicamento e a estimativa 
de tempo para aquisição.  

 

DIRETORIA DO HGP: 

PLANO DE AÇÃO: O Diretor do HGP junto com a SES apresentará na PRÓXIMA 
REUNIÃO se o projeto de curso para os médicos intensivistas do HGP para melhorar o 
atendimento do plantão e da UTI foi adiante, informar quais as providências tomadas 
para que o projeto fosse colocado em prática e informar o resultado com apresentação de 
estatísticas. Caso não tenha dado continuidade do projeto, informar o motivo em 
reunião, uma vez que faz parte do plano de ação. 

Informar se o HGP dará continuidade ao projeto Lean nas Emergências, uma vez que 
participou do ciclo 0 e ciclo 1 e 2. Caso negativo, motivar. Ainda, se o HGP está entre os 
20 (vinte) hospitais que irão compor o 3º ciclo. Em caso negativo, motivar. 

 

CEMAS: 

Oficiar o Secretário da SES para, se possível, fazer a revisão da Portaria nº 52/2018 para 
compra judicial de medicamento, uma vez que essa Portaria dificulta o cumprimento dos 
prazos dados em decisão judicial. 

Oficiar a Defensora Pública da União para informar a quantidade de processos 
ajuizados em relação à saúde pública em todo Estado do Tocantins, até o dia 
31/07/2019, visto que a reunião será no início de agosto/19.  

Reiterar ofício ao Diretor do HGP sobre as cirurgias plásticas, inclusive informar a 
quantidade e quais são os tipos de cirurgias plásticas que foram realizadas no hospital 
durante o ano de 2018.  
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Oficiar o HGP sobre a continuação do projeto Lean nas Emergências e o projeto do curso 
aos médicos intensivistas.  

Apresentar a informação sobre o Fórum da Saúde - CNJ que será realizado nos dias 05 e 
06 de setembro/19. 

NatJus 

Confirmar se todos os membros do CEMAS receberam o Relatório Anual da 
Produtividade de 2018. Informar ainda, o envio de novo relatório aos membros do 
CEMAS. REENVIAR RELATÓRIO MODIFICADO. 

 

DPU: 

Compromete-se a fazer interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO 
EFETIVO DE COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinentes à ação de saúde pública e 
que são de competência da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Dra. Viviane e Dr. 
Bruno apresentarão o resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo na 

próxima reunião. 

 

TCE: 

Dr. André informará se há possibilidade de inclusão na matriz da auditoria assistencial 
e/ou inspeção os serviços em cardiologia. 

SES: Vermelho ênfase 

 

SEMUS-Palmas: Rosa 

 

CRM: Verde 

 

CEMAS: Amarelo 

 

DENASUS: Azul 
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TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS: Cinza 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL: Azul turquesa 

 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL: Verde oliva 

 

NAT: Violeta 

 

COSEMS: Verde brilhante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

12 
 

 

PARTICIPANTES 

Nome Entidade e-mail 

Milene de Carvalho Henrique TJTO 
Coordenadora do CEMAS 

milenecarvalho@uol.com.br   

Eduardo de Melo Gama TRF1 
Vice-Coordenador do 
CEMAS 

eduardodpfdf@yahoo.com.br  
eduardo.gama@trf1.jus.br   

Afonso Piva Santana  SES 
Superintendente de 
Aquisição e Estratégia de 
Logística 

afonsosantana@saude.to  

Agripina Moreira PGE 
Procuradora do Estado 

agri_adv@hotmail.com  
 

André Luiz de Matos 
Gonçalves 
 

TCE 
Conselheiro do TCE 

almatosg@yahoo.com.br  

Alessandra Martins Polonial 
Adorno 

TJTO 
Técnica Judiciária 

leca.adorno@gmail.com 

Ana Ferreira Alves Martins SEFAZ-TO 
Superintendente do 
Tesouro Estadual do 
Tocantins - Secretaria da 
Fazenda 

ste@sefaz.to.gov.br 

Ana Maria Kappes SES 
Diretoria de 
Desenvolvimento e 
Políticas de Saúde 

anakappes@saude.to.gov.br 

Ana Rita lago dos Anjos 
Substituta: Márcia Germana 
Alves Araújo Lobo 

CRF-TO 
Representante do Conselho 
Regional Farmácia 

analago10@hotmail.com 
crftocantins@gmail.com 

Andréia Claudina de Freitas 
Oliveira 

SES 
Superintende de Gestão 
Profissional e Educação na 
Saúde 

gabinete.sesau@gmail.com 

Aristóteles Melo Braga UNIMED 
Assessor Jurídico da 
Unimed - Representante da 
saúde suplementar 

aristoteles@melobraga.com.b
r 

Arthur Luiz de Pádua 
Marques 

DPE 
Defensor Público do Estado 

arthur@defensoria.to.gov.br 

Carolina Augusta da Rocha 
Rosado 

MPF 
Procuradora Regional dos 
Direitos do Cidadão - 
Ministério Público Federal 

carolinarosado@mpf.mp.br 

Celeste Moreira Barbosa  SES celeste.saude18@gmail.com 

mailto:milenecarvalho@uol.com.br
mailto:eduardodpfdf@yahoo.com.br
mailto:eduardo.gama@trf1.jus.br
mailto:afonsosantana@saude.to
mailto:agri_adv@hotmail.com
mailto:almatosg@yahoo.com.br
mailto:leca.adorno@gmail.com
mailto:ste@sefaz.to.gov.br
mailto:anakappes@saude.to.gov.br
mailto:analago10@hotmail.com
mailto:crftocantins@gmail.com
mailto:gabinete.sesau@gmail.com
mailto:aristoteles@melobraga.com.br
mailto:aristoteles@melobraga.com.br
mailto:arthur@defensoria.to.gov.br
mailto:carolinarosado@mpf.mp.br
mailto:celeste.saude18@gmail.com
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Diretoria de Regulação 

Daniel Borini Zemuner SEMUS – Palmas-TO 
Secretário Municipal de 
Saúde de Palmas 

zemunerdaniel@gmail.com  
 

Edneide Cardoso Pontes 
Substituto: Edilma M. 
Cavalcante Rodrigues 

CES 
Representante do Conselho 
Estadual de Saúde- CES – 
Usuários do SUS - 
Representando a Liga 
Feminina combate ao 
câncer 

edcardosopontes@hotmail.co
m 
edilmacavalcanterodrigues@
hotmail.com 

Elaine Negre Sanches SES 
Superintendência de 
Unidades Próprias 

tosesau@gmail.com  
elainesanches@saude.to.gov.
br 
 

Elizângela Braga Andrade NatJus Estadual do 
Tocantins 

Coordenadora da área de 
Medicamentos  

lizabraga@yahoo.com.br 

Esther Amorim Marinho Sio 
Substituto: Vinícius Spíndola 
Campelo 

PGM 
Procuradora do Município 

de Palmas 

esther.pgmpalmas@hotmail.c
om 
vinicampelo@gmail.com 

Flávia Afini Bovo TJTO 
Juíza Titular da 4ª Vara da 
Fazenda Pública da 
Comarca de Palmas 

flavia@tjto.jus.br 

Frederico Frederique Silvério SEMUS – Palmas-TO 
Secretário Executivo 
Municipal de Saúde de 
Palmas 

fredericosilverio@uol.com.br 

Gil de Araújo Corrêa TJTO 
Juiz da Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde da Comarca 
de Palmas 

gil-correa@uol.com.br  

Honorato Gomes de Gouveia 
Neto 
Substituta: Fernanda Pereira 
Barbosa 

MPT 
Representante Regional da 
Coordenadoria Nacional de 
Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na 
Administração Público 
(CONAP) 

honorato.gouveia@mpt.mp.b
r 
 

Iatagan de Araújo Barbosa SES 
Diretor de Atenção 
Especializada 

diretoria.dae@gmail.com  

Jacqueline Orofino da Silva 
Zago de Oliveira 

MPE 
1ª Promotoria de Justiça de 
Gurupi-TO - MPE e 

jacquelineoliveira@mpto.mp.
br 

mailto:zemunerdaniel@gmail.com
mailto:edcardosopontes@hotmail.com
mailto:edcardosopontes@hotmail.com
mailto:edilmacavalcanterodrigues@hotmail.com
mailto:edilmacavalcanterodrigues@hotmail.com
mailto:tosesau@gmail.com
mailto:elainesanches@saude.to.gov.br
mailto:elainesanches@saude.to.gov.br
mailto:lizabraga@yahoo.com.br
mailto:esther.pgmpalmas@hotmail.com
mailto:esther.pgmpalmas@hotmail.com
mailto:vinicampelo@gmail.com
mailto:flavia@tjto.jus.br
mailto:fredericosilverio@uol.com.br
mailto:gil-correa@uol.com.br
mailto:honorato.gouveia@mpt.mp.br
mailto:honorato.gouveia@mpt.mp.br
mailto:diretoria.dae@gmail.com
mailto:jacquelineoliveira@mpto.mp.br
mailto:jacquelineoliveira@mpto.mp.br
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Substituta: Alane Torres de 
Araújo Martins 

Coordenadora da CAOCID 
dos Direitos Humanos e da 
Mulher e NPM. 

alanemartins@mpto.mp.br 

Jader Machado Farias  
Substituta: Samyra Maria 
Alves de Araújo  

COREN 
Representante Titular do 
Conselho Regional de 
Enfermagem do Tocantins 

secretaria@corentocantins.or
g.br 
secretaria@corentocantins.or
g.br 

Janice Painkow SIMED  
Presidente do Sindicato 
dos Médicos 

simed.to@uol.com.br  

Jean Luis Coutinho Santos 
Substituto: Silvio Marcos Lira 

 COSEMS – TO 
Secretário Municipal de 
Saúde de Araguaína e Vice-
Presidente do COSEMS 

jeanluis1@hotmail.com  
nacional@saude.to.gov.br  

Jorge Pereira Guardiola 
Substituto: Dr. Fábio Roberto 
Ruiz de Moraes 

CRM-TO 
Presidente do CRM-TO 

jpguardiola@yahoo.com.br 
drfabiomoraes@yahoo.com.b
r 

José Divino Dias SES 
Regulação de Gerência de 
Eletivas 

josedivino.saude@gmail.com 

Joseane Araújo Franco 
Suplente: Alana Barbosa 
Rodrigues  

CMS 
Representante do Conselho 
Municipal de Saúde  

cms.saudepalmas@hotmail.c
om 

Juliana Lima Maranhão Sá 
 

SES 
Gerente Rede de 
Atendimento ao Deficiente 

pessoacomdeficiencia.to@gm
ail.com 

Juliana Veloso Ribeiro Pinto SES 
Superintendente de 
Políticas de Atenção à 
Saúde 

spas.sesau@gmail.com 

 
juenf86@gmail.com  

Kédma Maria Carneiro SES 
Diretora da Assistência 
Farmacêutica 

kedmacarneiro@gmail.com  

Lázaro da Silva Dutra Júnior CRBM-3 
Representante do Conselho 
Regional de Biomedicina 3ª 
Região 

lazarodutrajr@uol.com.br 

Leide Idaine Barros da Silva 
 

SES 
Diretora de Gestão 
Profissional 

leidesilva@saude.to.gov.br 

Leonardo de Oliveira Toledo 
Silva 

HGP-SES 
Diretor Geral do Hospital 
Geral de Palmas 

hrpalmas@saude.to.gov.br 

Leonardo Tarrogô Rodrigues AGU 
Procurador Chefe da União 
no Estado do Tocantins 

leonardo.tarrago@agu.gov.br 

mailto:alanemartins@mpto.mp.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:simed.to@uol.com.br
mailto:jeanluis1@hotmail.com
mailto:nacional@saude.to.gov.br
mailto:jpguardiola@yahoo.com.br
mailto:drfabiomoraes@yahoo.com.br
mailto:drfabiomoraes@yahoo.com.br
mailto:josedivino.saude@gmail.com
mailto:cms.saudepalmas@hotmail.com
mailto:cms.saudepalmas@hotmail.com
mailto:pessoacomdeficiencia.to@gmail.com
mailto:pessoacomdeficiencia.to@gmail.com
mailto:spas.sesau@gmail.com
mailto:juenf86@gmail.com
mailto:kedmacarneiro@gmail.com
mailto:lazarodutrajr@uol.com.br
mailto:leidesilva@saude.to.gov.br
mailto:hrpalmas@saude.to.gov.br
mailto:leonardo.tarrago@agu.gov.br
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Ludmila Nunes Moreira 
Barbosa 

 SES 
Diretora de Controle e 
Avaliação 

lu.d.milanunes@hotmail.com 

Luiza Regina Dias Noleto SES 
Superintendente de 
Planejamento 

regina.dias.noleto@gmail.co
m 

Maria Roseli de Almeida Pery MPE  
Promotora da 27ª 
Promotoria de Justiça de 
Palmas 

mariaroselipery@mpto.mp.br 

Marcus Senna Calumby 
Substituto: Cícero Oliveira 
Bandeira 

SES 
Superintendente da 
Assuntos Jurídicos 

mcalumby@gmail.com  

Nilton Vale Cavalcante UFT 
Coordenador Geral NEST - 
Núcleo de Estudo da Saúde 
do Tocantins Representante 
da UFT/TO 

vale@uft.edu.br 

Nóris Barbosa Cavalcante 
Menezes 

NatJus do Município de 
Araguaína-TO 
Coordenadora do NatJus 
do Município de 
Araguaína-TO 

noriska56@gmail.com 

Pablo Vinícius Felix de Araújo 
 

ATM-TO 
Advogado da Associação 
Tocantinense de Municípios 
(ATM) 

pablovinivcius@gmail.com 
 

Quesede Ayres Henrique 
Campos 

SES 
Superintendente de Gestão 
Administrativa 

gerenciaadmsesau@gmail.co
m  

Relmivam Rodrigues 
 

Ministério da Saúde – 
NEMS-TO 

Chefe da Divisão de Gestão 
do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde - 

NEMS-TO 

remilvan@hotmail.com 

Robson José da Silva SES 
Diretor de Regulação, 
Monitoramento e Avaliação 
do Trabalho na Saúde 

robsonjose.saude@gmail.com 

Rodrigo Cândido de Souza SES 
Gerente da Rede de 
Prevenção e Tratamento do 
Câncer 

rodrigotce@gmail.com 

Severiano José Costandrade 
de Aguiar 

TCE 
Presidente Conselheiro – 
TCE 

severianojca@hotmail.com 

mailto:lu.d.milanunes@hotmail.com
mailto:regina.dias.noleto@gmail.com
mailto:regina.dias.noleto@gmail.com
mailto:mariaroselipery@mpto.mp.br
mailto:mcalumby@gmail.com
mailto:vale@uft.edu.br
mailto:noriska56@gmail.com
mailto:pablovinivcius@gmail.com
mailto:gerenciaadmsesau@gmail.com
mailto:gerenciaadmsesau@gmail.com
mailto:remilvan@hotmail.com
mailto:robsonjose.saude@gmail.com
mailto:rodrigotce@gmail.com
mailto:severianojca@hotmail.com
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Silvana Maria Parfieniuk TJTO 
Juíza 6ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas 

silparf@uol.com.br 

Sinara Mayena Barros Cabral 
Silingowschi 

NatJus do Estado do 
Tocantins. 

Coordenadora da área de 
Procedimentos 

sinaramayena@gmail.com 

Thiago Botelho Azevedo 
Substituta: Érika Rêgo de 
Morais 

ANVISA – DIVISA-TO 
Diretor de Vigilância 
Sanitária Estadual 

thiagobotelhoa@gmail.com 
gestao.visa@saude.to.gov.br 

Ulisses Nogueira Vasconcelos OAB-TO 
Comissão da Saúde da 
OAB-TO 

 

unoval@hotmail.com  

Vidal Gonzalez Mateos Júnior  NatJus do Município de 
Palmas-TO Coordenador 
do NatJus do Município de 
Palmas-TO 

vidaljradvogado@gmail.com 

Viviane Medeiros de Nardi 
Maia 
Substituto: João Félix de 
Oliveira Borges 

DPU 
Defensora Pública Federal 

viviane.maia@dpu.gov.br 
joao.borges@dpu.gov.br 

Walter Nunes Viana Júnior 
Substituto: José Santana 
Júnior 

PROCON 
Superintendente de 
Proteção aos Direitos do 
Consumidor 

waltervianaadv@gmail.com  

Zailon Miranda L. Rodrigues MP/TCE 
Procurador Geral do TCE 

zailonmlr@tce.to.gov.br 
zailon.sandra@uol.com.br  

 

mailto:silparf@uol.com.br
mailto:sinaramayena@gmail.com
mailto:thiagobotelhoa@gmail.com
mailto:gestao.visa@saude.to.gov.br
mailto:unoval@hotmail.com
mailto:vidaljradvogado@gmail.com
mailto:viviane.maia@dpu.gov.br
mailto:joao.borges@dpu.gov.br
mailto:waltervianaadv@gmail.com
mailto:zailonmlr@tce.to.gov.br
mailto:zailon.sandra@uol.com.br
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Milene de Carvalho Henrique TJTO 
Coordenadora do GEMAS 

Eduardo de Melo Gama TRF1 
Vice-Coordenador do GEMAS 

Afonso Piva Santana SES 
Superintendente de Aquisição e 
Estratégia de Logística 

Agripina Moreira PGE 
Procuradora do Estado 

André Luiz de Matos Gonçalves TCE 
Conselheiro do TCE 

Alessandra Martins Polonial Adorno TJTO 
Técnica Judiciária 

, 

Ana Ferreira Alves Martins SEFAZ-TO 
Superintendente 	do 	Tesouro 
Estadual 	do 	Tocantins 	- 
Secretaria da Fazenda 

Ana Maria Kappes SES 
Diretoria de Desenvolvimento e 
Políticas de Saúde 

Ana Rita lago dos Anjos 
Substituta: Márcia Germana Alves 
Araújo Lobo 

CRF-TO 
Representante 	do 	Conselho 
Regional Farmácia 

Andréia Claudina de Freitas Oliveira SES 
Superintende 	de 	Gestão 
Profissional 	e 	Educação 	na 
Saúde 

.... 

Aristáteles Melo Braga UNIMED 
Assessor Jurídico da Unimed - 
Representante 	da 	saúde 
suplementar 

I I 

1 1 

6k  Arthur Luiz de Pádua Marques DPE 
Defensor Público do Estado 

Carolina Augusta da Rocha Rosado MPF 
Procuradora 	Regional 	dos 
Direitos do Cidadão - Ministério 
Público Federal 

Celeste Moreira Barbosa SES 
Diretoria de Regulação 

Daniel Borini Zemuner SEMUS - Palmas-TO 
Secretário Municipal de Saúde 
de Palmas 

Edneide Cardoso Pontes 
Substituto: 	Edilma 	M. 	Cavalcante 
Rodrigues 

CES 
Representante 	do 	Conselho 
Estadual 	de Saúde- CES - 
Usuários 	do 	SUS 	-  
Representando a Liga Feminina 
combate ao câncer 
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Superintendência de Unidades 
Próprias 

Elizángela Braga Andrade NatJus Estadual do 
Tocantins 

Coordenadora 	da 	área 	de 
 

Medicamentos 
Esther Amorim Marinho Sio 
Substituto: 	Vinícius 	Spindola 
Campeio 

PGM 
Procuradora do Município de 

Palmas 

"7-7 

O 

Flávia Afini Bovo TJTO 
Juíza Titular da 48  Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Palmas _ 	."\ 

Frederico Frederique Silvério SEMUS — Palmas-TO  
Secretário Executivo Municipal 
de Saúde de Palmas  

aleape 

Gil de Araújo Corrêa TJTO 
Juiz da 	Vara 	de 	Execu 
Fiscais e Saúde da Comarqa 
Palmas 

óes 
de  

. 

---- 

Honorato Gomes de Gouveia Neto 
Substituta: 	Fernanda 	Pereira 
Barbosa 

MPT 
Representante 	Regional 	'a 
Coordenadoria 	Nacional 	de 
Combate 	às 	Irregularidades 
Trabalhistas na Administração 
Público (CONAP) 4 

latagan de Araújo Barbosa SES 
Diretor 	de

Ler. 
Atenção 

Especializada Árr  

II 

Jacqueline Orofino da Silva Zago de 
Oliveira 
Substituta: Alane Torres de Araújo 
Martins 

MPE 
ia 	Promotoria 	de 	Justiça 	de 
Gurupi-TO 	- 	MPE 	e 
Coordenadora da CAOCID dos 
Direitos Humanos e da Mulher e 
NPM. 4  

Jader Machado Farias 
Substituta: Samyra Maria Alves de 
Araújo 

COREN 
Representante 	Titular 	do 
Conselho 	Regional 	de 
Enfermagem do Tocantins 

Y -11 1 /4 . I  grari/ ill il.ii  
_ _ _ 

Janice Painkow SIMED 
Presidente 	do 	Sindicato 	dos 
Médicos 

Jean Luis Coutinho Santos 
Substituto: Silvio Marcos Lira 

COSEMS — TO 
Secretário Municipal de Saúde 
de Araguaína e Vice-Presidente 
do COSEMS 

Jorge Pereira Guardiola 
Substituto: Dr. Fábio Roberto Ruiz 
de Moraes 

CRM-TO 
114:§kt  Presidente do CRM-TO  ira 	,à 

._ gr  
José Divino Dias 

.. 
SES  

Regulação 	de 	Gerência 	de  

Eletivas 
Joseane Araújo Franco 
Suplente: Alana Barbosa Rodrigues 
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