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AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE na sala de reuniões da 1 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE em Palmas - TO, localizado na Praça dos Girassóis, 2 
deu-se inicio às Quatorze Horas e Trinta Minutos (14h30min) em segunda chamada, 3 
constatando que existe quórum suficiente, a 6ª Reunião Ordinária de 2015 do Conselho 4 
Municipal de Saúde-CMS.  A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal 5 
de Saúde, LEONEL DOS SANTOS VAZ, representante do segmento dos usuários, e assessora 6 
pela secretaria executiva do CMS GLEIDIANE RODRIGUES SILVA FONSECA. Estavam 7 
presentes os (as) conselheiros (as) municipais de saúde: LEONEL DOS SANTOS VAZ, 8 
ALANA BARBOSA RODRIGUES, ANTÔNIO GRANJEIRO SARAIVA, ANALEILA PEREIRA 9 
NEVES, ANA CRISTINA LINHARES GALVÃO SILVA, JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO), 10 
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO SOARES, ANDRÉ HENRIQUE 11 
RIBEIRO, JOSE MARCELINO VIANNA, MARIA IRANY SOUZA LIMA, TEREZINHA DE 12 
JESUS ARAÚJO, ALESSANDRO FARIAS PANTOJA, LUÍS CARLOS GONÇALVES 13 
BARBOSA, MÚCIO JOSÉ B. FERNANDES, LUIZ FERNANDO AMARAL NEIFE, JOSEANE 14 
A. FRANCO, MIRIAM CRISTINA BECKER, GIANCARLO MONTENOR QUAGLIRELLO, 15 
RENATA ANDRADE DE MEDEIROS MOREIRA, LIGIA CARLOS ROLIM PAIVA, RENATO 16 
AURÉLIO S. ALMEIDA, MISIA SALDANHA FIGUEIREDO, WISLLAY MACIEL BASTOS. 17 
Estavam presentes os (as) conselheiros (as) locais de saúde: EDISON ALVES DA SILVA 18 
(Conselho Local Assentamento São João). Demais presentes: HAIDEE CAMPITELLI 19 
VASQUES, JAMIL CARLOS CAETANO, ANA PAULA P. BRAGA DE LIMA, CELLESTINA R. 20 
S. BARROS, JANICE PAINKOW. A pauta foi lida pelo conselheiro presidente e apreciada pelo 21 
pleno, onde foi solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde a inclusão do ponto de pauta, 22 
referente à alteração de locais de construção do Complexo de Atenção a Saúde da Mulher e o 23 
Centro de Doenças Tropicais, além da solicitação de retirada do item 3 referente a ata de 13 de 24 
maio de 2015. Após isto, a pauta foi aprovada seguindo as discussões: ITEM 01–Registra-se 25 
que nenhum conselheiro justificou ausência. ITEM 02 – Ofícios/ memorandos/ convites 26 
recebidos. Convite para a inauguração da UPA NORTE. O presidente Leonel esclareceu que 27 
a inauguração da UPA ocorreu dia 20 de maio e que esteve presente na ocasião, o mesmo 28 
relatou ainda que a unidade apresenta uma excelente estrutura para a população e para os 29 
servidores. E-mail enviado por Cleide Lopes ao CMS. A mesma relata que bares na região 30 
de sua residência tem causado grande incomodo tanto pelo barulho como pelo mal cheiro 31 
ocasionado pela urina na calçada, a senhora solicita providências este CMS. Deliberação: o e-32 
mail deve ser respondido orientando a mesma sobre como ela deve proceder, e que tal 33 
denúncia deve ser feita a VISA municipal e ao Código de Postura via ouvidoria da saúde e 34 
comissão de ouvidoria e fiscalização do CMS. Em relação aos emails recebidos a conselheira 35 
ALANA esclarece que por deliberação da diretoria todos os e-mails serão encaminhados para 36 
todos. O conselheiro MARCELINO sugere e propõe que os e-mails mais urgentes sejam 37 
respondidos e deliberados pela diretoria. Posto em votação, todos os conselheiros aprovam a 38 
sugestão anterior. Ofício circular/ CNS/ n. 98/ 2015. Assunto: Diretrizes e eixo metodológico 39 
da XV Conferência Nacional de Saúde. Encaminhamento: enviar para conhecimento de todos 40 
os conselheiros e para a comissão organizadora da X conferência municipal de saúde.  Ofício 41 
CNS/ n. 252/ 2015. Assunto: debate sobre a PL 4330/2004 sobre a terceirização e solicitação 42 
de rejeição dessa PL. Encaminhamento: enviar para conhecimento de todos os conselheiros. E-43 
mail sobre cirurgia de otoplastia: usuária solicita informação de como proceder para ter 44 
acesso a esse procedimento na rede pública de saúde. Encaminhamento: responder a usuária 45 
que o procedimento deve ser iniciado na unidade básica de saúde para que a mesma seja 46 
encaminhada através da regulação para realizar o procedimento. Convite do CNS. Assunto: 47 
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debate sobre a reforma política e transmissão on-line. Encaminhamento: enviar para 48 
conhecimento de todos os conselheiros. Ofício n. 1906/ SEMUS. Assunto: relação nominal dos 49 
dos usuários atendidos e da produção dos serviços de fisioterapia da policlínica 108 sul e 50 
Fisiocorp. Encaminhamento: enviar relação para a comissão de ouvidoria e fiscalização. ITEM 51 
03– Análise e Deliberação do Relatório de Gestão -1º Quadrimestre de 2015. O conselheiro 52 
WISLLAY MACIEL apresenta o relatório de gestão do primeiro quadrimestre de 2015, 53 
pontuando principalmente os procedimentos e serviços ofertados, recursos humanos e rede 54 
própria. O conselheiro relata ainda o aumento da oferta de procedimentos referente à 55 
promoção da saúde no entanto um decréscimo dos procedimentos com finalidade de 56 
diagnóstico em 2015, porém houve um aumento desses procedimentos em relação ao mesmo 57 
período do ano de 2014. Referente à demanda reprimida, o conselheiro destaca dois pontos, 58 
primeiro o convênio realizado para atender pacientes de outros municípios com a condição que 59 
o município de origem pague a complementação da tabela SUS, e o segundo ponto, é que o 60 
número de pessoas procuradas para o agendamento  é maior que a oferta de procedimentos. 61 
Sobre  esse segundo ponto, os usuários apresentam dados desatualizados o que impede a 62 
oferta do serviço. WISLLAY relata ainda que os municípios não conseguem custear com os 63 
valores a complementação sendo um dos motivos dessa demanda reprimida. Paralelo a essa 64 
situação, segundo WISLLAY algumas ações estão sendo desenvolvidas, como a convocação 65 
de vários profissionais para suprir a necessidade de algumas unidades de saúde. O conselheiro 66 
expõe ainda o saldo restante de cada conta bancária referente a fundo municipal de saúde, 67 
principalmente os valores restantes de obras e construções. Explica ainda que a baixa 68 
execução financeira nesse quadrimestre se dá pelo iniciação de novos processos. WISLLAY 69 
destaca o projeto de construção da rede de frios e das novas unidades em construção, 70 
totalizando 100% das equipes em unidades próprias. GIANCARLO pontua que para a não 71 
localização de muitos usuários que solicitaram procedimentos através da regulação, existe um 72 
outro agravante, que é o alto número de usuários de outros municípios que solicitam tais 73 
procedimentos e retornam para a residência de origem, além do grande número de áreas 74 
descobertas sem Agente Comunitário de Saúde-ACS Em resposta, o conselheiro 75 
ALESSANDRO reforça a atribuição do ACS de cadastrar e atualizar os dados da população do 76 
seu território na ficha cadastral do eSUS e essa atribuição será reforçada na próxima reunião 77 
mensal com a equipe da atenção primária. O conselheiro ainda relatou que um documento 78 
técnico está sendo construído para regulamentar as atribuições do ACS evitando assim 79 
sobrecarga de trabalho ou áreas descobertas. JOSEANE questiona se existe uma identificação 80 
dos usuários residentes em Palmas e os de outros municípios, e se essa demanda reprimida 81 
não procede visto que os demais municípios não conseguem arcar com a tabela de 82 
complementação. MARCELINO questiona se existe um controle interno da realização ou não 83 
dos procedimentos. Tendo em vista que o relatório do SargSUS (financeiro) é referente ao 84 
quadrimestre mas a produção(atendimentos) é trimestral, MISIA disponibiliza ajuda para a 85 
secretaria municipal de saúde para que esses relatórios sejam condizentes. LUIZ relata que 86 
não conseguiu compreender a oferta maior que o agendamento de procedimentos. LÍGIA relata 87 
que crianças com alguma deficiência na rede de ensino público que solicitaram algum 88 
procedimento neurológico no SUS ainda não realizaram, dificultando o desenvolvimento das 89 
mesmas na escola. Em resposta, WISLLAY reforça a fala do ALESSANDRO em relação ao 90 
eSUS e destaca que a rotina dos ACSs será informatizada através da aquisição de um tablet 91 
para cada profissional. Ele ainda relata que alguns candidatos já foram chamados para tomar 92 
posse no concurso para ACS e que precisam passar pelo curso de qualificação. Sobre os 93 
demais questionamentos, ele relata que passa pelo fluxo de atendimento. Nesse sentindo, ele 94 
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apresenta o fluxo que já foi pauta neste conselho no ano de 2014 por meio de instrução 95 
normativa. Esse fluxo se inicia na recepção com cadastro e atualização dos dados, com cartão 96 
SUS atualizado, endereço e mais três contatos de referência. O fluxo é seguido para o 97 
consultório médico com solicitação de exames via sistema eletrônico que necessitam ou não de 98 
regulação. Wisllay destaca que toda solicitação de exames via sistema eletrônico é rastreável 99 
além do setor de auditoria que confere se os procedimentos foram realizados ou não, além do 100 
prestador só receber pelos procedimentos realizados independente do valor contratado. O fluxo 101 
segue na regulação que conta com 12 profissionais que ligam para todos os contatos durante 102 
três dias. Nesse sentido, a demanda reprimida não procede visto que foi fornecido o 103 
procedimento, no entanto o usuário não foi encontrado. Sobre a demanda reprimida, o 104 
conselheiro diz que procede quando é referente a uma especialidade com número reduzido de 105 
profissionais, que muitas vezes solicitam exoneração por ter uma agenda reduzida de 106 
atendimentos. WISLLAY responde que não há um controle entre população residente ou não 107 
em Palmas. Em relação à proposta da MISIA, Wisllay concorda mas esclarece que a lei está 108 
sendo cumprido bem como a apresentação do relatório no poder legislativo e no CMS. Por fim, 109 
a comissão de finanças do CMS faz a leitura do parecer que segue: Aprovar o Relatório do 110 
primeiro Quadrimestre de 2015 com as seguintes recomendações, conforme parecer nº 111 
002/2015 da Comissão de Finanças: I – limitação nos remanejamentos dos recursos orçados; II 112 
- utilizar metodologia coerente e adequado ao equilíbrio fiscal;III-criar contas especificas para 113 
controle dos recursos repassados fundo a fundo;IV - gasto com pessoal requer mais atenção. 114 
Colocado em votação o relatório do primeiro Quadrimestre de 2015 foi aprovado por 115 
unanimidade. ITEM 04-Renovação de contratos de credenciamento celebrados em 2015. 116 
HAIDEE apresentou a proposta de renovação de três (03) dos contratos de empresas 117 
credenciadas para a realização de exames de análises clínicas, sendo elas: Rausther José de 118 
Souza & CIA LTDA-ME no valor anual de R$ 732.540,72  e Rede Exemplo de Laboratórios 119 
LTDA-ME no valor anual de R$ 505.068,96, ambas para prestarem serviços referentes ao 120 
grupo 02.02 da Tabela de Procedimentos do SUS. É por fim, a empresa Fisiocorp-Clinica, 121 
consultoria e serviços de fisioterapia LTDA no valor anual de R$ 535.762,20 para prestar 122 
serviços de fisioterapia referente aos equipamentos conforme a Tabela de Procedimentos do 123 
SUS. Todos os contratos tem vigência de 12 meses. WISLLAY esclarece que essa tabela se 124 
refere à cota estabelecida para cada credenciado, que só receberá os valores referentes aos 125 
procedimentos que forem realizados, o que não significa que receberá o valor total do contrato. 126 
Ele esclarece ainda que cada exame possui um valor específico de acordo com os valores da 127 
tabela SUS. LUÍS CARLOS sugere que a comissão de finanças do CMS observe se os valores 128 
dos contratos condizem com a tabela SUS e se os mesmos estão sendo realizados pelos 129 
credenciados. WISLLAY acrescenta e sugere também que está comissão realize uma visita ao 130 
setor de controle e avaliação da secretaria para observar como é feita a conferência de cada 131 
procedimento faturado. O conselheiro MARCOS pontua que confirme a denúncia realizada ao 132 
CMS sobre a Fisiocorp, o contrato da mesma seja analisado com maior rigorosidade. 133 
JOSEANE questiona qual a justificativa das empresas credenciadas em solicitar o aumento do 134 
valor da complementação. WISLLAY relata que a demanda no município de Palmas tem 135 
aumentado, e isso provoca a realização de um maior número desses procedimentos. 136 
ALESSANDRO acrescenta que com o aumento da cobertura da saúde da família, foi ampliado 137 
o acesso e consecutivamente a entrada de usuários e a realização de mais procedimentos. Ele 138 
acrescenta que não pode interferir no diagnóstico da equipe, que pode ou não solicitar 139 
procedimentos necessários ou não para cada caso. Relata ainda que o crescimento imobiliário 140 
e populacional de Palmas não é compatível com o crescimento dos recursos e de equipe da 141 
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saúde. ANA CRISTINA, representante do segmento dos prestadores de serviços, relata que em 142 
relação ao faturamento dos procedimentos realizados, a SEMUS é bem organizada. Em 143 
relação ao contrato da Fisiocorp, o conselheiro Antonio Saraiva questiona porque será 144 
renovado visto que os equipamentos de fisioterapia já existem e são patrimônio da SEMUS. 145 
MARCELINO ressalta a fala do conselheiro Antônio Saraiva, e expõe e realmente não ficou 146 
claro esse contrato, se tem como objetivo a contratação de pessoal ou de equipamentos. 147 
Marcelino sugere que sejam colocados em votação os contratos com exceção da Fisiocorp. 148 
WISLLAY esclarece que o contrato já venceu a 5 meses e que não há como postergar essa 149 
situação. LUIS FERNANDO e ALANA sugerem que em virtude das dúvidas dos conselheiros 150 
seja convocado uma reunião extraordinária para a votação desse contrato. ALESSANDRO 151 
esclarece que esse contrato é temporário, apenas para garantir o atendimento a população da 152 
região norte. HAIDEE esclarece que nunca houve problemas e reclamações em relação ao 153 
atendimento da Fisiocorp. Que essa solicitação de renovação do contrato se refere à 154 
equipamentos que vão suprir a necessidade de outro centro. UBALDO destaca que não há 155 
reclamação dos usuários e sim necessidade do serviço na comunidade. ALANA ressalta que o 156 
serviço não deve ser interrompido mas os conselheiros devem está ciente dos contratos e dos 157 
valores de acordo com a tabela SUS. MISIA esclarece que o posicionamento contrário a um 158 
contrato deve se dar se há erros no contrato e prejuízo ao município, não deve haver 159 
penalização para a comunidade. LEONEL pontua que o CMS solicitará relatório dos contrato 160 
por meio de cada fiscal de contrato. Como houve divergências mas algumas falas convergiram 161 
no sentido de não interromper o serviço, ALANA e MARCOS propõem que os três contratos 162 
sejam colocados em votação simultaneamente e de acordo com a pauta. Com consenso e 163 
entendimento de todos, foi colocado em votação a renovação dos três contratos de 164 
credenciamento celebrados em 2015 aprovado com quatro abstenções. ITEM 05 – Alteração 165 
de locais de construção do Complexo de Atenção a Saúde da Mulher e o Centro de 166 
Doenças Tropicais. WISLLAY relata que o prazo entre formalizar a proposta de implantação 167 
do novo serviço e o recebimento do recurso, nem sempre é possível encontrar o espaço ideal 168 
da construção. Em virtude disso, o conselheiro informa que uma nova área foi concedida, e 169 
visto que a agência bancária solicita que seja formalizado o novo endereço, WISLLAY solicita a 170 
essa alteração. Colocado em votação, foi aprovado a alteração de endereço por unanimidade. 171 
ITEM 06 – Informes das Comissões. A conselheira JOSEANE da Comissão de educação 172 
permanente informa que aguarda até sexta-feira, dia 23, a resposta dos membros do CMS em 173 
relação ao Qualidade Conselhos, para que o CMS Palmas possa ser ativado nesse programa 174 
nacional de qualificação dos conselhos. O conselheiro LEONEL informa que todos os 175 
conselheiros devem se capacitar, e sugere os cursos on-line na página do Senado Federal. 176 
Renata acrescenta que existe um curso sobre o PMAq na plataforma NutriSUS. Ubaldo informa 177 
que esse mês ocorreu a reforma e ampliação da UBS do Aureny IV e representando o CMS na 178 
inauguração do CREFISUL. Sendo assim, sem mais para tratar, aos AOS DEZ DIAS DO MÊS 179 
DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE , mais precisamente às 17h50min, o conselheiro 180 
presidente LEONEL DOS SANTOS VAZ encerrou a reunião da qual eu, ALANA BARBOSA 181 
RODRIGUES, na condição 1ª Secretária conselheira, lavrei a presente ata que, após lida, será 182 
assinada por mim e pelos demais membros 183 
presentes:____________________________________________________________________184 
____________________________________________________________________________185 
____________________________________________________________________________186 
____________________________________________________________________________187 
____________________________________________________________________________188 
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