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TERMO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2018, às 9h, na Sala 120 do edifício-sede do 
Ministério Público de Sergipe, situado no endereço constante no rodapé, esteve presente Dra. 
CLAUDIA DO AMARAL CALMON, Promotora de Justiça e Assessora da Coordenadoria 
Geral, e Dr. EMERSON OLIVEIRA ANDRADE, Promotor de Justiça de Canindé do São 
Francisco, e os signatários da lista de presença anexa. 

Pela Promotora de Justiça Dra. CLÁUDIA CALMON foram relatados os motivos que 
ensejaram a designação da presente assentada, notadamente para discutir a Programação 
Pactuada Integrada (PPI), tendo em vista a dificuldade de marcação de exames pelas secretarias 
municipais de saúde, em razão da maioria dos municípios já terem esgotado suas cotas para 
marcação de exames/procedimentos neste ano. 

Pelo Presidente do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Sergipe 
(COSEMSSE) foi dito que mais de 90 Wo dos municípios já não têm mais cotas para realização 
de exames/procedimentos, sob. alegação de que os recursos de 2018 já se esgotaram, 
ocasionando um incremento significativo na judicialização da saúde. Informa que, segundo 
extrato apresentado pelo NUCAAR, o deficit geral dos municípios é de R$ 31.615.000,00. A 
gestão do sistema é do município de Aracaju. Salienta que muitos municípios começarão o 
próximo ano sem recursos da PPI, pois já estão em deficit. Informa que, para Aracaju voltar a 
liberar o sistema, faz-se necessário o aporte financeiro. Foi dito que o Estado possui uma 
reserva técnica de PPI, no valor de R$ 42.182.000,00, sendo este valor pleiteado pelos 
municípios, porém o Estado alega estes recursos átão sendo direcionados para outras 
finalidades, financiando outros serviços na área da saúde, como o SAMU. Ratifica que o Estado 
nunca aportou esta reserva técnica. Informa que há uma ACP ajuizada pelo MPF, para tratar da 
repactuação da PPI. È a primeira vez que os recursos da PPI se esgotam muito antes do término 
do ano, mais precisamente no mês de junho. Ressalta que, normalmente, as cotas eram 
consumidas próximo ao final do ano. Salienta que existe um subfinanciamento pelo Ministério da 
Saúde, a exemplo cita que para consulta com médico especialista é repassado o valor de R$ 
10,00 e para Raio X de crânio é de R$ 9,15. A PPI foi pactuada em 2011, com valores de 2002. 
Até o momento, não há discussão sobre a atualização dos valores' defasados pagos pela tabela 
SUS. Salienta que, inobstante o financiamento do SUS seja tripartite, somente os municípios o 
Ministério da -Saúde estão custeando a saúde nos municípios, uma vez que o Estado não está 
entrando com a contrapartida. 

Pelo representante do Ministério da Saúde em Sergipe DIELSON foi dito que todos os 
repasses do Ministério da Saúde estão em dia, ocorrendo de fundo a fundo, entretanto 
comprometeu-se a repassar a gravidade do problema enfrentado pelo Estado para a Secretaria 
de Atenção à Saúde em Brasília. 

Pelos Promotores de Justiça de Itabaiana e Canindé do São Francisco CLÁUDIA 
CALMON e EMERSON OLIVEIRA, respectivamente, foi requisitado ao NUCAAR do Município de 
Aracaju informações detalhadas da atual situação no sistema de regulação, inclusive informando 
quais municípios já esgotaram suas cotas, bem como fornecer um extrato detalhado informando 
quais os procedimentos que ultrapassaram o limite estabelecido na PPI. Por fim, seja notificado 
também o procurador geral do município de Aracaju. 

Pela Assessora Jurídica da SES foi mantido contato com o Secretário de Estado da Saúde e o 
mesmo confirmou presença na próxima assentada designada para o dia 10/09/2018, às 9h, 
juntamente com sua equipe técnica. 

Após ampla discussão das questões postas, restou estabelecido o seguinte: 

Edf. Luiz Garcia, Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, n/' 505, 
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE 

Fone: (79)3209-2400 e-mail: caops, udenw,mnse.mmbr 
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Os Promotores de Justiça solicitaram da Coordenadora do NUCAAR, via telefone, 
que compareça na próxima assentada, designada para o dia 10/09/2018. às 9h, 
munida de informações detalhadas da atual situação no sistema de regulação, 
inclusive informando quais municípios já esgotaram suas cotas, bem como fornecer 
um extrato detalhado informando quais os procedimentos que ultrapassaram o limite 
estabelecido na PPI, determinando ainda que a requisição seja expedida por ofício. 

Requisitou à SES, através da Assessora Jurídica presente nesta assentada, 
documentação/informações referentes à reserva técnica da PPI, devendo trazê-la na 
próxima assentada do dia 10/09/2018, às 9h. 

2) Em razão da ausência do município de Aracaju a presente assentada, e pela 
imprescindibilidade da presença deste ente na discussão da PPI, restou pactuada a 
designação de audiência para o dia 10/09/2018, às 9h, tendo sido confirmada a 
presença da Secretária Municipal de Saúde de Aracaju, através de email encaminhado 
para o CA0p Saúde, em 31/08/2018. Presentes ià devidamente notificados.  

Nada mais havendo a ser registrado, encerro a presente ata, assinando todos os 
participantes abaixo. 

Edf. Luiz Garcia, Av Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, n.° 505, 
Centro Administrativo ( lov. Augusto Franco, Bairro Capucho, AracajuSE 

Fone: (79) 3209-2400 e-mail: caopsaudeQmpse.mp.br  
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