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TERMO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2018, às 9h, na Sala 121 do edifício-sede do 
Ministério Público de Sergipe, situado no endereço constante no rodapé, estiveram presentes 
Dra. ANA CHRISTINA BRANDI, Procuradora de Justiça e Coordenadora-Geral do 
Ministério Público de Sergipe, Dra. CLÁUDIA DO AMARAL CALMON, Promotora de 
Justiça e Assessora da Coordenadoria Geral, Dra. FABIANA CARVALHO VIANA FRANCA, 
Promotora de Justiça da la Promotoria de Justiça Distrital de Nossa Senhora do 
Socorro, Dr. EMERSON OLIVEIRA ANDRADE/  Promotor de Justiça de Canindé do São 
Francisco, EDYLENO ITALO SANTOS SODRE, Promotor de Justiça da Promotoria da 
Saúde de Aracaju, Dr. JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS B. MELO, Procurador Geral do 
Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, e CARINA FONTES SILVA BARRETO, 
Procuradora do Estado de Sergipe, e os signatários da lista de presença anexa. 

Pela Promotora de Justiça CLÁUDIA CALMON foi sugerido que o Estado parcelasse o valor 
de R$ 13.000.000,00, em 03 vezes, para que fosse reaberta a regulação e consequentemente a 
marcação de exames/procedimentos e consultas pelo NUCAAR para todos os municípios do 
Estado. 

Pelo Presidente do COSEMSSE foi dito que no mês de junho, na assembleia do COSEMSSE, 
em Estância, foi apresentada planilha pelo NUCAAR, com consumo de todos os municípios, onde 
verificou-se que a maioria dos municípios já havia atingido sua cota anual para realização de 
exames/proéedimentos e consultas, ou seja, muitos já haviam ultrapassado a sua cota para 
2019. Após, o COSEMSSE enviou uma cópia para o Tribunal de Contas e para o MPF, que ajuizou 
Ação Civil Pública. Foi dito que o Estado dispõe de mais de 40 milhões de reais de reserva 
técnica de PPI, por ano, contudo este recurso nunca foi utilizado. Afirma que seria o momento 
do apoio do Estado, neste momento crítico para ajustar a reabertura da regulação pelo NUCAAR. 

Pelo Promotor de Justiça FÁBIO VIEGAS foi dito que o problema relacionado ao PPI é 
antigo. Exemplifica que o Município de Socorro já ultrapassou sua cota em mais de R$ 
5.000.000,00. Informa que os munícipes do interior não estão tendo o devido acesso à saúde, e 
que a judicialização está impactando o orçamento dos municípios. Informou que tomou 
conhecimento que, em razão das greves dos médicos de Aracaju, tem gerado alto custo para a 
manutenção do HUSE, com custo diário de mais de R$ 1.000.000,00. 

Pela Promotora de Justiça CLÁUDIA CALMON foi dito que obteve a informação que há 
bloqueio de contas do Estado de mais de R$ 500.000;00 para realização de uma única cirurgia, 
ressaltando que o problema do bloqueio tende a agravar-se diante do fechamento da regulação 
pelo NUCAAR, devido ao incremento que ocorrerá na judicialização. Pontuou ainda a necessidade 
de criação de um parâmetro financeiro para cada tipo de procedimento. 

Pelo Promotor de Justiça de Canindé do São Francisco EMERSON OLIVEIRA foi dito que 
recebeu uma demanda do Conselho Tutelar de uma criança que necessitava realizar uma 
cirurgia de emergência para o reparo do cristalino, mas não houve a liberação pelo NUCAAR. 
Sugere a criação de Câmaras Técnicas com equipe multidisciplinar, evitando o ajuizamento de 
ações judiciais. Propõe que o Município de Aracaju abra uma mesa de negociação com Estado, 
União e os municípios, e uma repactuação, com regionalização dos serviços. 

Pela Diretora do NUCAAR TINA CABRAL foi dito que este problema é nacional, não se 
restringindo apenas ao Estado de Sergipe. Informa que a União disponibiliza apenas 10% do seu 
orçamento para a saúde. Ao longo dos anos, algumas deliberações importantes ocorreram, como 
a passagem da gestão do Hospital de Cirurgia para o Estado de Sergipe, bem como do HUSE, 
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Maternidade de Nossa Senhora de Lourdes e Clínica São Marcelo e órteses e próteses, com isso 
houve transferência de recursos para a SES. A Programação Pactuada integrada (PPI) não é 
revisada desde 2011, quando foi construída. Informa que as cirurgias eletivas estão abertas para 
solicitação, porém não para marcação, já que precisa ser analisada pelo médico regulador, assim 
como, as portas das urgências e emergências hospitalares estão plenamente abertas, e mais, os 
procedimentos de catarata, anatomo-patológico, cintilografia, punção de tireóide, 
imunohistoquímica, para os municípios que têm estes procedimentos programados em Aracaju. 
Os municípios já apresentam débito,, referente aos recursos alocados em Aracaju, acima de R$ 
13.000.000,00, até junho/2018, com previsão de atingir aproximadamente R$ 27.000.000,00 
até o final do ano. Salienta a necessidade de resolução do tema da presente audiência, pois têm 
municípios que já estão sem cota para o próximo ano. Afirma que'todos os dados trazidos pela 
SMS de Aracaju são dos bancos oficiais (SIA e SIH). 

Pelo Assessor Jurídico da SMS de Aracaju JOÃO VITOR foi dito que na próxima semana 
será realizada audiência de conciliação no curso da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF 
(0804146-56.2018.4.05.8500) para tratar da PPI, objeto desta assentada. Que, por oportuno, é 
importante registrar que as tratativas acerca deste tem vem sendo realizadas desde o ano 
passado, inclusive sendo pautada no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no dia 
28/11/2017.sendo que o Estado assumiu o compromisso à época de fazer aporte de R$ 
3.1001100,00 para o Fundo Municipal de Saúde de Aracaju e demais pactuações, inclusive de 
cunho financeiro, conforme ata em anexo. 

Pelo Secretário Estadual de Saúde VALBERTO LIMA foi dito que vem discutindo sobre o 
tema. Reconhece que há dívida da SES com o Município de Aracaju, mas solicita que não haja 
fechamento do sistema enquanto estiver ocorrendo a discussão sobre repactuação. Informa que 
alguns serviços já estão regionalizados. 

Pela Assessora Técnica da SES MÁRCIA foi dito a ação ajuizada pelo MPF é pertinente, por 
se tratar de recursos 100% federal. Informa que há questões específicas que têm que ser 
elucidadas com o Município de Aracaju, cabendo uma auditoria das contas apresentadas. A SES 
propõe que, enquanto estiver discutindo sobre a PPI, o Estado disponibilize, através de sua rede 
hospitalar, alguns procedimentos diretamente aos municípios. Em relação a reserva técnica de 
aproximadamente R$ 3.500.00,00, por mês, informou que a PPI de 2011 descreve que seria 
usada para ajuste SES, não havendo previsão de aplicação específica, portanto é gasta para 
manutenção do serviço público de saúde estadual. Informa que aproximadamente 80% dos 
casos de urgência é bancado pelo Estado. Informa que aproximadamente 400/o dos atendimentos 
realizados no HUSE seria de atribuição do Município de Aracaju. Sugere que haja análise das 
contas e a SES ofertaria aos Municípios serviços próprios prestados pelo Estado.. 

Pelo Procurador Geral do Ministério Público de Contas JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS B. 
MELO foi dito que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária e que 
quem tiver condições de ofertar mais recursos financeiros deverá fazê-lo. 

Pelo representante do Ministério da Saúde em Sergipe DIELSON TADEU BARRETO 
LEITE foi dito que o núcleo do Ministério da Saúde em Sergipe não gerencia recursos fundo a 
fundo, são realizados diretamente da União para o Estado e municípios. Compromete-se a 
manter contato com o Ministério da Saúde em Brasília em busca de informações acerca do 
repasses, provenientes de emendas parlamentares, no valor de R$ 50.000.000,00, previsto para 
o Estado de Sergipe. 

Pelo Secretário de Estado da Fazenda foi dito que Estado não tem como obter nenhuma 
linha de crédito nova para aumentar o seu custeio, só tem o que arrecada. Apenas no mês de 
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agosto foram aportados R$ 18.000,000,00 para a saúde, sendo R$ 6.000.000,00 para o Hospital 
de Cirurgia. O Fundo de Participação dos Estados do mês de setembro é o menor do ano. Os 
Estados e os municípios não têm capacidade de endividamento, porque a União não autoriza. 
Recentemente o Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$ 50.000.000,00 ao Estado, 
contudo até o momento o recurso não entrou. Salienta que o Estado, nos últimos 4 meses, 
praticamente dobrou o investimento na área da saúde. Sugere que seja oficiado o Ministério da 
Saúde solicitando informações acerca do repasse dos R$ 50.000.000,00. Afirma que não há 
possibilidade de acordo em relação ao aporte financeiro pelo Estado para Aracaju, no sentido de 
quitar o deficit de 13.000.000,00 (treze milhões), nem mesmo de forma parcelada. 

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

1)Resta designada nova reunião para 17/09/2018, às 9h. Presentes já devidamente 
notificados. 

O Estado e o Município de Aracaju deverão apresentar na próxima audiência o 
resultado das contas devidamente auditadas. 

O Ministério da Saúde manterá contato com o Ministério da Saúde em Brasília em 
busca de informações acerca do repasses, provenientes de emendas parlamentares, no 
valor de R$ 50.000.000,00, previsto para o Estado de Sergipe. 

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

ANA C STINA BRANDI 
Coordena ra-Geral do Ministério Público Promotora de Justiça 

FABIANA CARVALHO VIANA FRANCA 
Prompt 	de Justiça 

EDYLENO tTALO SANTOS SODRÉ 
Promotor de Justiça 

JOÃO ALfÓqJSTO DOS ANJOS B. MELO 
Procurador Geralclb Ministério Público de Contas 

CARINA F 	ES SILVA BARRETO 
Procuradora do Estado 
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