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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: 21.11.2014 

 
LOCAL: PALMAS - 

TO 

 
HORÁRIO: 

08:30H 

 
FOLHAS: 

06 
 
ASSUNTO: 17ª REUNIÃO DO COMITÊ PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES 
DE SAÚDE DO TOCANTINS – CEMAS - TO 
 

 
COMPONENTES DO CEMAS – TO 

 
Agripina Moreira  PGE- Procuradoria Geral do estado  
Alane Torres de Araújo Martins MPTO- Ministério Publico Estadual  
Alessandra Martins Polonial Adorno TJTO- Tribunal de Justiça  
Ana Cleide Lima Justy de Freitas SESAU- Secretária de Saúde  
Aristóteles Melo Braga Unimed   
Arthur Luiz de Pádua Marques Defensor Público do Estado  
Bruno Nolasco  PGE- Procuradoria Geral do Estado  
Carlos Eduardo Cals Vasconcelos Defensoria Pública Federal  
Denise Dias Dutra Drumond Justiça Federal  
Diogo Sotero Campos SESAU- Secretária de Saúde  
Eliana de Almeida Resende SESAU- Secretária de Saúde  
Elizangela Braga Andrade NAT Estadual  
Epitácio Brandão Presidente da OAB - TO  
Ester Maria Cabral SESAU- Secretária de Saúde  
Fernando Antônio de Oliveira Júnior Procurador Regional  
Flávia Afini Bovo TJTO – Tribunal de Justiça do Estado  
Frederico Frederique Silveiro DENASUS -   
Hélio Hermenegildo Maués CRM- Conselho Regional de Medicina  
Janice Painkow SIMED – Sindicato dos Médicos  
José Miguel da Silva Secretaria da Saúde  
Juvenal Gomes dos Santos 
(representante) 

CGE- Controladoria Geral do Estado  

Leonardo Tarrago Rodrigues AGU – Advocacia Geral da União  
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Magdalena Akemi Rodrigues 
Carneiro 

COREN – Conselho Regional de Enfermagem  

Márcia Germana Alves Araújo Lobo CRF - Conselho Regional de Farmacia  
Maria Roseli de Almeida Pery Promotora de Justiça  
Milene de Carvalho Henrique Coordenadora – Juíza Estadual  
Natália Rios SESAU- Secretária de Saúde  
Neilton Araújo de Oliveira UFT- Universidade Federal do Tocantins  
Neirton José de Almeida CES – Conselho Estadual de Saúde  
Patricia Bonilha de Toledo Piza CRBM- Conselho Biomedicina  3ªRegião  
Ricardo Eustáqui de Souza CGU- Controladoria Geral União  
Sinara Mayena Barros Cabral SESAU- Secretária de Saúde  
Sinvaldo dos Santos Moraes COSEMS  
Welber Mota Côvalo TCE- tribunal de Contas do Estado  
Whisllay Maciel Bastos SEMUS  

 
PAUTA 

1 - Análise e deliberações das respostas sobre os questionamentos oriundos da 
reunião com 05 (cinco) maiores hospitais Públicos do Estado. 1HS E 30 MTS 
 
 
2 - Informes do Ministério Público acerca dos encaminhamentos das auditorias 
de 2013 e 2014, do Denasus para o Cemas. 15min 

 
 
3 - Informes do Ministério Público sobre audiência Pública que será realizada 
no dia 28/11/2014 feita pelo Estado do Tocantins, cujo tema atenção Básica dos 
139 Municípios. 15min 
 
4 - Alteração da data do próximo fórum. 15min 
 

5 - Calendário das reuniões do ano de 2015. 15min 
 
  
6 - Falta de abastecimento de medicamentos insumos etc. 30min 
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Deliberação da Ata 

Milene (TJTO): Abriu a reunião informando sobre a resposta recebida da Secretaria de Estado 
da Saúde do Tocantins acerca do Relatório de Cirurgias Eletivas realizadas no Hospital Geral 
de Palmas (HGP). O Relatório, segundo a Dra. Milene, apresenta discrepâncias entre as 
cirurgias eletivas realizadas pelo hospital e o número de cirurgias eletivas reguladas informadas 
pela Central Estadual de Regulação. 

Roseli (MPE): Informou que esse número pode ser explicado devido à existência de diversos 
agenciadores de procedimentos que tem acesso ao hospital, dentre os quais, políticos, médicos 
e funcionários diversos, que fazem com que o hospital realize um grande número de cirurgias 
eletivas de forma não regulada, prejudicando assim os pacientes que necessitam de cirurgias, 
mas não tem acesso ao hospital. Acrescentou que a Regulação Estadual não tem estrutura 
física e de Recursos Humanos necessários para realizar uma regulação adequada. 

Mayena (SESAU) Regulação: Reconheceu que há um déficit de funcionários na Regulação 
Estadual e que existe de fato uma diferença considerável entre o número de procedimentos 
realizados no hospital e o que é regulado pela Regulação Estadual. Acrescentou que a 
Coordenação da Atenção Especializada (CAE) precisa organizar o serviço. A Regulação só 
executa o que é regulado e o setor que deve organizar os fluxos é a CAE. 

Luiz Antonio (Secretario SESAU): Informou que é necessário instituir uma normativa conjunta 
com a equipe de transição para implantar a regulação, de fato, de todas as cirurgias eletivas 
referenciadas para o HGP. Ressaltou que os plantões extras são necessários em algumas 
especialidades e que são pagos com a fonte do Tesouro Estadual. Informou ainda que fossem 
realizados pagamentos para fornecedores e plantões extras realizados pelos profissionais em 
julho e que até o final do mês será realizado o pagamento referente a agosto. 

Atil (SESAU): Informou que os 06 centros cirúrgicos do HGP são insuficientes e que faltam 
macas. Quanto ao relatório, acrescentou que também são consideradas cirurgias eletivas 
aquelas realizadas em pacientes que foram atendidos na emergência e que se encontram 
internados nas enfermarias aguardando a cirurgia, ou seja, o paciente está dentro do hospital. 
Como exemplo citou os casos de fraturas (braço quebrado). 

Encaminhamentos: O CEMAS deverá realizar encaminhamento de ofícios para a SESAU e 
Equipe de Transição, em nome do Sr. Deocleciano Gomes, com direcionamento também para o 
HGP, CAE e Central Estadual de Regulação relatando sobre a necessidade de que seja 
efetivada a regulação de procedimentos cirúrgicos eletivos no HGP. 

Fernando Oliveira (MPF): Acrescentou que há um problema de classe (médicos e enfermeiros) 
e que é necessário o gestor dar um passo firme para que não seja culpado por conivência. 
Informou que o gestor pode realizar representação junto ao Ministério Público para que haja 
inibição dessas práticas de insubordinação aos fluxos instituídos.  

Mayena (SESAU) Regulamentação: Relatou que a prática de regular as cirurgias eletivas é 
nova no Estado. 
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Welber Mota (TCE): Informou que nas auditorias de Regularidade e Operacional, foi constatado 
que há uma omissão da SESAU. 

Juvenal Gomes dos Santos (CGE): Informou que a CGE já orientou que a SESAU realize o 
credenciamento das empresas com chamada pública. E que nas auditorias a SESAU tem 
informado a dificuldade dos fornecedores venderem com base nos preços da tabela SUS, 
forçando assim a emissão de RD. Acrescentou que há na CGE uma diretoria que analisa a 
conformidade processual nas aquisições realizadas e que emite recomendações ao gestor para 
correções das anomalias encontradas. 

Luiz Antonio (Secretário SASAU): Informou que o recolhimento do lixo hospitalar foi 
regularizado em todas as unidades. Quanto à radioterapia em Araguaína, informou que um 
técnico esteve naquela cidade por uns 8 dias tentando resolver o problema do aparelho, no 
entanto não obteve sucesso. Tendo em vista que a peça não foi recuperada, foi solicitada a 
aquisição de uma nova, no entanto, este objeto é importado. Afirmou a existência de um novo 
aparelho de radioterapia (acelerador nuclear), no entanto, o mesmo se encontra na alfândega 
brasileira para a liberação e que a SESAU está providenciando a liberação também junto ao 
Ministério da Saúde. Informou ainda que a SESAU está contatando uma empresa para construir 
um bunker, local de instalação do aparelho, em Araguaína. Enquanto o serviço não for 
normalizado, a SESAU irá encaminhar os pacientes para a cidade de Imperatriz-Maranhão em 
caráter emergencial. Acrescentou que são em torno de 65 pacientes, sendo 57 que já estão em 
tratamento e 8 que estão ainda em consulta médica. 

Fernando Oliveira (MPF): Orientou que a SESAU encaminhe ao MP os documentos firmados 
para a contratação do serviço emergencial no estado vizinho, bem como, a relação de pacientes 
atendidos e valores pagos à empresa que prestará o serviço. 

Milene (TJTO): Solicitou que a SESAU encaminhe ofício ao CEMAS informado o local onde 
será realizada temporariamente a Radioterapia dos usuários do SUS no Tocantins. 

Roseli (MPE): Declarou que esses pacientes não podem ser colocados no cadastro da Central 
Nacional de Regulação de Alta Complexidade. 

 

 HOSPITAIS 

Luiz Antonio (Secretario SESAU): Revelou sua preocupação em deixar os hospitais 
abastecidos e com contratos firmados para a manutenção do abastecimento. Na oportunidade, 
entregou a relação de processos abertos para aquisição de materiais e equipamentos para 
diversos setores, dentre os quais, os hospitais e a assistência farmacêutica estadual. Também 
foi entregue ao CEMAS documento contendo o estoque de medicamentos e materiais, do dia 
21/11/2014, que estavam no Estoque Regulador Estadual. Questionado sobre as cirurgias 
neurológicas, o Secretário informou que há falta de profissionais no mercado para virem operar 
os pacientes do Tocantins. E se comprometeu a regularizar os pagamentos dos processos 
relacionados à embolização. Informou ainda que o processo de clips está sendo finalizado, bem 
como, que os custos com aquisição de OPMS precisam de justificativa para serem adquiridos.  
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Comprometeu-se a enviar ao CEMAS a portaria das OPMS padronizadas. 

Fernando e Roseli: Elogiaram a participação do Secretário nas reuniões do CEMAS e 
propuseram que seja feita uma Moção de Reconhecimento ao Secretário pela sua atuação e 
respeito às demandas do CEMAS. 

Luiz Fernando: Declarou que sua gestão é séria, transparente e honesta. E que realizar a 
gestão da saúde é muito complicado. Agradeceu ao CEMAS pelo apoio e ressaltou que deseja 
fazer uma transição decente para que o próximo gestor possa trabalhar em melhores condições 
que as encontradas por ele quando assumiu essa pasta. 

Fernando (MPF): Convidou a todos para participar da Audiência Pública sobre a Atenção 
Básica, que acontecerá no dia 28/11/2014, às 8:30h, no auditório do MPE. 

Roseli (MPE): Solicitou ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 
Tocantins (COSEMS-TO) envie documento aos prefeitos e secretários municipais de saúde 
sobre a necessidade de comparecimento destes no evento. A audiência será aberta também à 
participação popular. Informou que foram instaurados processos para cada não conformidade 
encontrada nas auditorias realizadas, dentre as quais, relacionadas a profissionais, 
abastecimento, infraestrutura e a necessidade de criação de protocolos e 
implantação/funcionamento das diversas comissões hospitalares necessárias no HGP. 

Milene (TJTO): Informou sobre o documento recebido da CGE relacionado ao saldo de 
convênios, de cerca de R$ 35 milhões, existente na conta do Fundo Estadual de Saúde que 
será devolvido ao Fundo Nacional de Saúde, caso o Estado não consiga o remanejamento 
desse recurso. Disse ainda que o CEMAS não tem competência para manifestar sobre a 
pertinência desse remanejamento, sugeriu que o documento apresentado em reunião sobre a 
possibilidade de remanejamento fosse encaminhado ao MPF. 

Fernado (MPF): Declarou que quanto às verbas da união, o CEMAS não é fórum específico 
para essa discussão. Solicitou que o documento seja encaminhado ao Ministério Público 
Federal e à Justiça Federal para que este órgão analise a pertinência do pedido. 

Juvenal (CGE): Controladoria não é o ente responsável para fazer esse tipo de solicitação, O 
MP e justiça federal é responsável para verificar se é pertinente. 
 
Quanto ao calendário foi entrada em comum acordo que fosse realizado 3º sexta feira de cada 
mês para reunião do CEMAS a partir de março. 
 
Márcia (Sesau DAE): Atenção Especializada é preciso normalizar os plantões extras, através 
de portaria SESAU, o controle de acesso nos hospitais precisam estar em funcionamento nos 
hospitais, o diretor do hospital atesta as freqüências informadas à secretaria. O profissional só 
pode fazer plantão após a conclusão da carga horária cartão. 
 
CGES: Minuta do Decreto. 
2.644 do 2.692 (urgência e emergência); 
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Milene (TJTO): O CEMAS irá questionar o nome dos profissionais que não estão cumprindo a 
carga horária mensal e possuem plantões extras. Por ultimo, a Coordenadora do CEMAS Dra. 
Milene de Carvalho Henrique convidou todos para próxima reunião que ficou deliberada na 
reunião por todos no dia 27.02.2015. Não havendo nada mais a ser deliberado, encerrou-se a 
reunião, sendo por mim Alessandra Martins Polonial Adorno, Técnica Judiciária, membro do 
CEMAS, digitada e assinada pelos presentes. 
  

DELIBERAÇÕES: 

a)-oficiar diretamente para a DAE para que a mesma informe se existe nos 06(seis) 
meses retroativos  profissionais da Saude, nos 03 maiores Hosptais Públicos do Estado 
que fizeram plantões extras sem ter cumprido a carga horária no contrato. Ressalta-
se que as informações deveram vir de forma ordenada em que conste somente o nome 
do profissional que não concluiu a carga horária e mesmo assim fez plantão extra, 
informando a quantidade de plantões extras que esses profissionais fizeram por mês. 

b)- oficiar ao representante da equipe de transição da Saúde do Estado para que tome 
conhecimento da situação da Regulação do Estado, principalmente quanto ao déficit 
de funcionário, falta de médicos, e ainda o fato de que grande maioria das cirurgias 
eletivas realizadas no HGP não tem passadas pela regulação, fato que, a principio se 
apresenta com contornos de gravidade, de acordo com as informações do plano 
estatístico que foi encaminhado ao CEMAS, pelo próprio HGP.  

c)- Oficiar o Secretario de Estado com cópia para regulação, para informar como 
estão sendo solucionados os casos de pacientes que necessitam de radioterapia, 
inclusive informando se foi feito TFD, e para qual unidade da Federação, e como esta 
sendo operacionalizado. E qual a previsão para restabelecer o serviço de Radiologia 
em Araguaína.  No mesmo oficio solicitar que a SESAU, faça remessa para o 
Procurador da Republica, cópia de toda contratação emergencial, no que diz respeito 
ao tratamento e TFD para transferir os pacientes da Radiologia, 

d)- Informar todos os membros do CEMAS, sobre o calendário das reuniões do ano 
de 2015 que segue anexo a essa ata.  

e)- A secretária do CEMAS, deverá providenciar a atualização do link da saúde, 
mensalmente. 

f)- Prazo de respostas dos ofícios: 10 (dez) dias. 

 

 









 
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 

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

 

CALENDÁRIO 2015 REUNIÕES CEMAS/TO 

 
MÊS DATA DIA DA SEMANA 

JANEIRO XXX XXX 

FEVEREIRO 27/02/2015 SEXTA 

MARÇO 20/03/2015 SEXTA 

ABRIL 17/04/2015 SEXTA 

MAIO 15/05/2015 SEXTA 

JUNHO 19/06/2015 SEXTA 

JULHO 17/07/2015 SEXTA 

AGOSTO 21/08/2015 SEXTA 

SETEMBRO 18/09/2015 SEXTA 

OUTUBRO 16/10/2015 SEXTA 

NOVEMBRO 20/11/2015 SEXTA 

DEZEMBRO 18/12/2015 SEXTA 

 

 
 

Milene de Carvalho Henrique 
Juíza Coordenadora do CEMAS-TO. 

 


