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EXCELENTiSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAo/Xo (APURATORIA) N. 305 12017-MPc—RMAM

0 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, por intermedio do

Procurador signatério, com fulcro nos artigos 54, i, e 288, da Resoiucéo r1."

04/2002—TCE/AM, e na designacéo da Portaria n. 19/2013—PG, vem perante

Vossa Exceléncia ofereoer a presente REPRESENTAQAO com o objetivo de

apurar exaustivamente mé gestéo do CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE —-

CES peios dirigentes da SECRETARiA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM, e

possivei omisséo/obstécuio de desempenho da funcéo normative, consuitiva,

deliberative e fiscaiizadora de controie social (:13 politica estaduai de saUde,

consoante os fatos e fundamentos seguintes.

‘i. Considerando a fungi—‘10 fiscalizatoria deste Ministerio Pabiico, no

tocante a gestéo dos services de sallde, e tendo em vista 0 dever de fiscaiizagéo

que compete a0 Conselho Estadual de Saade, requisitamos dos conseiheiros

informagoes e copia de documentos obrigatorios segundo o regime de Lei

Compiementar n. 141/2012, conforms anexos.

2. Apos anéiise preiiminar da documentaoéo encaminhada, e com o

objetivo de registrar informacoes e pleitos relacionados com a adequada

condicéo de trabaiho do Conselho Estadual de Sadde, visando aferir se 0

Conselho exercer adequadamente suas atribuicoes, realizamos reuniéo de

trabalho no dia 28 de junho, onde presentes estavam os conseiheiros estaduais ,

 

{
2
5
5
.

#
3
3
5

{
5
3
6
3
1
1
.
}

1-
6:

:
[
'
1
2

{'
3
S
E
E
-
:
3

I-
Ez

'
.

 



   
Estado do Amazonas

MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS

Coordenadoria de Saflde e Meio Ambiente

Gilson Aripuana, Cecilia Leite, Ruy Guilherme, Ronaldo Andre e Roberto de

A3518.

3. Durante reuniao os conselheiros reiataram, que:

a) o conselho vem sendo desestruturado durante anos peia falta de

atengéo, quanto aos aspectos economicos e finanoeiros, dos

secretaries que passam pela pasta (Recomendagao n. 246/2017—MP—

RMAMX

b) 03 contratos firmados pela SUSAM nao sao encaminhados ao

Conselho para analise;

c) 0 Plano emergencial, proposto pelo Governo do Estado, nao foi

avaiiado pelo Conselho (Oficio n. 558/2017/MP/RMAM);

d) a falta de oontrole administrativo, com onus ao erario, de pacientes

em Tratamento fora do Domicilio w TFD, com favorecimento a casos de

fraude (Oficto n. 559/2017/MP/RMAM);

e) a abertura de curso de medicina e odontologia na faculdade

Fametro, mediante autorizagao da SUSAM, sem audiéncia do

Conselho (Ofioio n, 556/20171MP/RMAM);

f) irregu1aridades na investidura de novos membros do CES, por falta

de criterios claros de representatividade e de requisitos pessoais

(Oficio n. 557/2017/MP/RMAM).

4. A firm de obter informagoes sobre os pontos susoitados, expedimos os

Oficios n. 556, 557, 558 e 559/2017/MP/RMAM, ao secretario na epoca, Sr.

Vander Rodrigues Alves, que deixou de responder as requisigoes

correspondentes aos oficios de n. 556, 557 e 558/2017/MP/RMAM, o que

constitui justo motivo para multa do inciso EV do artigo 54 da Lei Organica da

Corie. Reiteramos as requisigées pendentes, por intermédio de assessora

juridica, ao atua1 secretario Dr. Francisco Deodato Guimaraes, que deixou de

responder as requisigoes de Oficio n. 556 e 558/2017/MP/RMAM, sem

justificativa, o que também constitui justo motivo para multa do inoiso EV do artigo

54 da Lei Orgénica da Corte.
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5. Com relacao a dentimcia objeto do Oficio n. 559/2017/MP/RMAM, o

ex—Secretario VanderAlves, por meio do Oficio n. 6845/2017—GSUSAM, sobre o

TFD, informa que todos os pacientes que precisam permanecer no destino, so

obtém o direito a continuidade do recebimento das diarias apos 0 envio de

documento informando que o paciente continua em tratamento, ainda sem

previsao de alta, e que esse procedimento deve ser repetido a cada 30 dias para

0 recebimento da ajuda de custo. No entanto, o ex—gestor nao apresentou

qualquer documento que comprove o cumprimento das diretrizes do Manual do

Programa Federal, assim como fiscalizacao de que a verba esta sendo aplicada

corretamente.

6. Com relacao a0 objeto do Oficio n. 557/2017/MP/RMAM, o Secretario

Francisco Deodato, por meio do Oficio n. 9036/2017—GSUSAM, encaminhou

copia do Oficio n. 001/2017, com o parecer'da Comissao Especial — CES/AM.

Em analise preliminar dos documentos, observa—se que os representantes

indicados pelas Instituicoes, Movimentos Destinados a Protecao e a Assisténcia

de Por’zadores de Doencas Crfinico—Degenerativas, Forum Permanente em

Defesa da Saude do Estado do Amazonas, Movimento Popular em Saflde —

MOPS e Federacoes dos Movimentos Populares e Sociais do Estado do

Amazonas nao enviaram a0 Conselho todos os documentos comprobatonos

previstos no Regimento lntemo e exigidos pela Comissao Eleitoral. Nao nos foi

informado so hows continuidade com 8386 processo eleitoral ou se houveram

novas indicacoes para conselheiros. Ha, pois, suspeita de irregularidade na

representacao social e constituicao do CES.

7. Tendo em vista as manifestacoes dos conselheiros sobre a faita de

atencao, condicoes minimas de funcionamento por parts da Secretaria de

Saade, e 03 termos da Lei Estadual n. 2211/1993, que dispoe sobre a

organizacao e atribuicoes do Conselho Estadual, expedi Recomendacao n.

24612017—MP-RMAM, ao Dr. Francisco Deodato Guimaraes no sentido de
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orientar os membros do CES quanto as suas atribuigoes e prerrogativas, na

forma da Iei.

8. Mediante Oficio n. 9076/2017-GSUSAM, o Secretério Francisco

Deodato, informa que os termos da Recomendaoao n. 246/2017—MP—RMAM

serao submetidos ao Conselho na pauta da proxima reuniao, sem especificaoao

de datas.

9. Nate ha nada de concreto até aqui comprovado sobre a resoluoao dos

casos denunciados e a normalizaoao da oonstituigao e funcionamento do CES.

Portanto, faz-se imperioso o prosseguimento da instruoao apuraiéria, de modo a

se desoartar possivel falha de gestao e omissao de providénoias para superar

as irregularidades assim Como de definir a responsabilidade dos Secretarios

envolvidos, assegurado a estes contraditorio e ampia defesa, na esteira do

devido processo iegai de controle externo.

10. Espera controls externo tempestivo, eficaz e efetividade da ordem

juridioa. Protesta—se por oiénoia dos enoaminhamentos.

Manaus, 13 de dezegnbgofde 2017.

..
/ I

‘ I" .r"
[ilk (’1’ . "

x ‘y/ V/ r
RuyAWABCELo ALENCAR/DE MENDOI’ij-QEA

k‘\\Procurador de ontas l

I J
:

fl:


