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O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Invocando a proteção de Deus e, 

em nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta Audiência Pública, de autoria da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, com o objetivo de apresentar o Relatório da Evolução das Metas Físicas das Áreas de 

Infraestrutura, Cidades, Saúde, Educação e Segurança Referente ao Segundo Semestre de 2018, em 

cumprimento ao art. 100, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

É importante frisa que já ouvimos a Secretaria de Segurança, a Secretaria de 

Educação e hoje vamos ouvir a Saúde e a Infraestrutura.  

Gostaria de cumprimentar todos dando um bom dia, as boas vindas a todos neste 

recinto.  

Quero dizer que esta Audiência Pública segue o Regimento Interno desta Casa e 

também a Lei de Diretrizes, ou seja, a secretaria tem que apresentar na Assembleia Legislativa para a 

Comissão fazer o acompanhamento das metas físicas de suas pastas.  

Convido para fazer parte da mesa, a Daniele Carmona Bertucini, Secretária 

Adjunta de Saúde, neste ato, representando o Sr. Gilberto Figueiredo; o Sr. Isaac Nascimento Filho, 

Secretário Ajunto de Obras Especiais, neste ato, representando o Secretário Marcelo Oliveira; o 

Anildo Cesário Corrêa, neste ato, representando o Secretário Basílio; e a Ana Atala Veggi Filha, 

Assessora Especial da Secretaria de Estado de Saúde. 

Gostaria de registrar a presença, nesta Audiência Pública, de Mariozan Pereira da 

Mota, Assessora Parlamentar, neste ato, representando o Deputado Xuxu Dal Molin. 

Registro a presença e convido para compor a mesa, e Ivone Lúcia Rosset 

Rodrigues, Secretária Adjunta de Finanças da Secretaria de Saúde. 

Ainda registro a presença da Srª Cristina Melo, Secretária Adjunta de 

Administração, Gestão e Trabalho da Secretaria de Saúde; a Arlete Lima, Secretária Adjunta da 

Secretaria da Saúde; Fabiana Bardi, Secretaria Adjunta de Regulação, Controle da Secretaria de 

Saúde; o Valdeir Pereira... 

...s/drm... 
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O SR. PRESIDENTE (ROMOLDO JÚNIOR) - ... Cristina da Silva Bardi, 

Secretária Adjunta de Controle e Regulação da Secretaria da Saúde, Valdeir Pereira, Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Públicos SINTEP; Nasser  nosso consultor legislativo do Núcleo 

Econômico e queremos também agradecer a presença dos servidores da SINFRA e da SEPLAG. 

 Primeiro será feita as apresentações pelos representantes das Secretarias e em 

seguida, vamos abrir a inscrição para as pessoas da plateia que por ventura tenha indagações aos 

palestrantes. Eu gostaria convidar, o primeiro palestrante desta Sessão, o Sr. Isaque Nascimento 

Filho, Secretário Adjunto de Obras Especiais, neste ato representando o Secretário Marcelo. Por 

favor! 

 Convido o Sr. Neurilan Fraga, Presidente da AMM- Associação Mato-grossense 

dos Municípios para fazer parte aqui da mesa. A palavra está assegurada ao Sr. Isaque para a 

apresentação. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para a apresentação. 

O SR. ISAQUE NASCIMENTO FILHO - Bom dia a todos! 

 Em nome do Secretário Marcelo Oliveira e Silva, cumprimentamos a mesa na 

pessoa do Deputado Romoaldo Júnior, e demais membros da mesa e ao público presente.  

Nós vamos falar um pouquinho rápido sobre as metas da LOA 2018 da Secretaria 

de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso. O primeiro Programa é o 338, com algumas 

ações que vamos comentar rapidamente cada uma delas.  

Nós temos ali a ação 1883 da constituição de obras especiais correntes, foram 

previstos 4.030 metros e realizados 1.385 metros no ano de 2018, um Programa Pró-concreto com 

66 pontes priorizadas, na qual seis dessas fora concluídas no ano de 2018...s/cms  
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO – ...66 pontes priorizadas, na qual dessas 

seis foram concluídas no ano de 2018.  

Ação 1287, pavimentação de rodovias, tínhamos previsto 142 quilômetros de 

rodovia e no ano de 2018, foram realizados 16 quilômetros de rodovia.  

Meta, Ação 1289, restauração de rodovias pavimentadas, previsto 621; realizados 

235, só comentando um pouco sobre a questão de restauro, o Estado do Mato Grosso dividiu em seis 

regiões a questão de manutenção e temos seis empresas de manutenções no Estado inteiro fazendo 

manutenções.  

Ação 1291, Elaboração de Projeto de Infraestrutura de Transporte Rodoviário, 

tínhamos previsto cinco unidades, mas o setor de projetos, comandado pelo nosso Paulo, está ali 

sentado, conseguiu a aprovação de 79 projetos ao longo do ano 2018. A equipe trabalhou 

incessantemente. 

Ação 2092, desapropriação para implantação de rodovias demandas atendidas, 

previmos problemas de desapropriação, mas durante o ano de 2018 não enfrentamos esse problema 

de desapropriação, tivemos indenizações específica em duas obras.  

Ação 2127, Regularização ambiental das obras rodoviárias. Aí não tínhamos 

previsto nada, mas durante as obras vão aparecendo algumas problemáticas que precisam ser 
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solucionadas, alguns passivos ambientais são levantados, em 2018, foram 57 casos desses 

resolvidos.  

Ação 2128, reforma de pontes de madeira. Tínhamos previsto 1 mil e 300 metros, 

um pouco mais de 1 mil e 300 metros de pontes e foram 294 metros, essa demanda não foi tão 

grande no ano de 2018, de pontes de madeiras.  

 Manutenção de rodovias não pavimentadas. Tínhamos previsto, 9 mil quilômetros 

e foram feitos 7 mil quilômetros de manutenção de rodovias não paves, apesar do pouco recurso, 

isso foi feito graças as parcerias com as associações e prefeituras no Estado. 

Conserva de rodovia, tínhamos previsto 523 e foi executado 322 quilômetros de 

rodovias de conservas.  

Ação 5148, Pavimentação de rodovias de acesso a sedes municipais. Ainda temos 

muito a fazer, mas foi previsto para o ano de 2018, 97 quilômetros e foram realizados 96 

quilômetros de rodovias em municípios que ainda não estão com acessos pavimentados. Ainda têm 

alguns municípios a serem pavimentados essas sedes, esses acessos, alguns deles... 
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O SR. ISAQUE NASCIMENTO FILHO -... pavimentados essas sedes, esses 

acessos, alguns deles com estradas federais, isso dificulta um pouco concluir 100%.  

Programa 338, Operação de Sistema de Transporte, aí temos a ação 1259, que é a 

modernização da infraestrutura do sistema de tecnologia da SINFRA, previmos 31% e foi executado 

29,3%.  

Ação 1292, ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado de Mato Grosso, 

tínhamos previsto pouco mais de cinco aeroportos e a nossa Superintendente de aeroportos 

conseguiu um brilhante trabalho no ano de 2018, ajudando 12 aeroportos em projetos, 

licenciamento, alguns projetos de IBPH e etc. 

Ação 2090, capacitação de recursos humanos da SINFRA, nós inicialmente 

tínhamos previsto pelo menos cem servidores capacitados, mas devido ao contingenciamento de 

recursos, nós não podemos capacitá-los, mas por fora nó conseguimos alguma parceria com a Escola 

de Governo e conseguimos por lá capacitar cem servidores em algumas áreas. 

Ação 2160, manutenção de postos da Polícia Rodoviária Estadual, tínhamos 

previsto quatro postos, mas infelizmente só conseguimos pela falta de recursos dois e mesmo assim, 

só na questão da manutenção desses postos policiais, não conseguimos fazer investimento, só apenas 

fazer manutenção.  

Ação 2462, aperfeiçoamento de gestão de transporte e logística, nós tínhamos um 

percentual de gestão, previsto para 13, nós conseguimos atingir a meta,  fazendo esse 

aperfeiçoamento dessa gestão total. 

Ação 2566, operação de serviços e transporte intermunicipal de passageiro, aí, 

temos em andamento licitações emergencial em andamento, licitação principal seguindo o 

cronograma do Ministério Público Estadual e licitações tema rodoviária de Cuiabá, licitação em 

andamento também. 
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Ação 2571, manutenção de operação de rodovias, isso não foi previsto e nem 

realizado, porque são ações que não depende somente nossa, temos a participação do governo 

federal também. Então, não foi feita nenhuma ação nesse sentido...s/cms...  
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO – ...governo federal também. Então, isso 

não foi feito nenhuma ação nesse sentido.  

Ação 3053, Implementação de parcerias, isso, sim, avançamos bem, prevíamos 56 

e conseguimos atingir 43 convênios com associações e prefeituras, desenvolvemos bastante trabalho 

nessa ação. 

Ação 3128, Implementação de concessões, inicialmente tínhamos três, mas em 

virtude da licitação do lote de Tangará da Serra ter sido dado deserto, já assinamos contrato com a 

concessão lá em cima, em Alta Floresta e em Alto Taquari e Alto Araguaia também já assinamos 

contrato dessas duas concessões de rodovias estaduais.  

Ação 3389, estruturação da operação de hidrovias, no mesmo sentido a ação de 

manutenção de hidrovias, não prosseguimos nesse sentido.  

Ação 4357, Gerenciamento de operação da malha pavimentada, foi previsto 26 

unidades desse gerenciamento que trata basicamente de implementação de radares e balanças nessas 

rodovias. Mas, novamente foi previsto 26 unidades de radares, mas pelo contingenciamento e falta 

de recurso, não avançou essa ação, ficou parada. Programa SECID 390, Cidades urbanizadas. Aí 

temos a Ação 1819, pavimentação e recuperação de vias urbanas, tinha sido previsto mais de 700 

mil metros quadrados de pavimentação urbana em todo Estado, e foi realizado pouco mais de 220 

mil metros quadrados de pavimentação urbana.  

Ação 1821, Elaboração de projetos técnicos de edificações no Estado e 

Municípios. Tinha sido previsto inicialmente 120 unidades de projetos e foi realizado apenas seis. 

Novamente, volto a falar, devido ao contingenciamento e a falta de recursos.  

Ação 3105, Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas 

para atender às demandas da Copa de 2014. Atingimos de previsto, um percentual de 95% que era 

previsto, conseguimos atender um percentual de 93%. Aí são praticamente 20 obras envolvidas 

nessa mobilidade, algumas já entregues e outras já prontas, mas ainda com entraves de não 

conformidades para serem entregues. 

Ação 3106, Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades. O que foi 

previsto aí, o percentual, o que foi reservado... 
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O SR. . ISAAC NASCIMENTO FILHO-... O que foi previsto aí, o percentual,  o 

que foi reservado para essa ação foi desviado para outras finalidades pela falta de recurso, e por isso 

não pode ser feito essa reforma no prédio da Secretaria das Cidades.  

Agora SINFRA! 
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Ação 3108, reestruturação instrumental da Secretaria Adjunta de Obras Pública, 

também pelo contingenciamento, o percentual previsto não foi estabelecido, não foi confirmado e 

não foi executada a ação. 

Ação 3109, construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade 

urbana. Na verdade essa ação se refere ao passei de politicas administrativas, calçadas, ela não foi 

concluída ainda, está em andamento, mas essa é a ação referente a isso. 

Ação 3117, diz respeita a pavimentação e recuperação de vias urbanas no 

município do Estado. Tivemos previsão de mais de 540 mil metros quadrados e foram executados 

570 mil que a equipe da Secretaria das Cidades, na época conseguiu bater a meta muito bem hora, 

com seus diversos os convênios.  

Ação 5110, desenvolvimento das obras de engenharia para implantação do veículo 

leve sobre trilhos, o percentual previsto de 30%, em virtude do ano de 2018, o processo está 

judicializado, então, não tivemos ação nenhuma nessa ação aí, por essa judicialização do processo. 

 Ação 5168, apoio a execução de projetos de construção e reforma de obras pública 

municipais, isso envolve construção, entrega de equipamentos às prefeituras, foram previstas 65 

unidades e foram realizadas 11, incluindo aí entrega e construção de equipamento e construção de 

unidades habitacionais também. 

Ação 5218, Construção de Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Mato Grosso, Hospital Júlio Muller, foi previsto percentual de 50%, mas não foi executado nada, 

mas,  para os senhores se inteirarem, nós estamos em fase de elaboração de termo de referência por 

parte da SINFRA e elaboração da planilha orçamentária, por parte da UFMT, isso tudo tem prazo, a 

UFMT tem prazo, dia 28 agora para entregar planilha orçamentaria, a SINFRA 15 de maio para 

entregar  o termo de referência e  a partir de então, montar o edital para licitar a obra. 

 Próximo programa, SECID 391- Cidades Sustentáveis...s/cms 
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO – ...Programa SECID 391 – Cidades 

Sustentáveis. 

Temos a Ação 1167, Apoio aos municípios para elaboração de projetos de 

saneamento básico. Inicialmente, tinha sido previsto para o ano de 2018, cinco projetos, mas 

brilhantemente a equipe SECID conseguiu realizar 24 projetos e entregar para os municípios nessa 

questão do saneamento básico.  

Ação 1317, Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema 

de abastecimento de água. Tinha sido previsto 19 metros, mas em virtude da falta de recurso e 

também do contingenciamento, não pôde ser executado nada dessa ação.  

Ação 1763, Execução de habitação urbana e infraestrutura. Tinha sido previsto 

para o ano de 2018, 1 mil 662 unidades, a equipe conseguiu 1 mil 448 unidades de execução de 

habitação urbana. Então, uma meta quase batida.  

Na Ação 1827, Execução de habitação rural e infraestrutura, infelizmente, também 

pela falta de recurso das 27 unidades previstas, não foi avançado em nenhuma.  

Ação 1828, Financiamento de bolsa de material de construção. Foram previstas 

inicialmente três. Essa bolsa consiste em projetos de casas, habitações, três quartos, dois quartos e 
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cada projeto desse possui um kit básico de materiais para ser entregues. Mas, infelizmente, por falta 

de recurso essa ação não avançou também. 

Ação 2054, Fomento a melhoria da mobilidade e Acessibilidade do Estado. Em 

todos os municípios do Estado foram previstos aí 11 unidades de fomento a essa melhoria. Mas, 

infelizmente, a falta de e recursos também impossibilitou o avanço dessa ação. 

Ação 2055, Implementação do sistema de informações municipais de 

georreferenciadas do Estado de Mato Grosso. Tinham sido previstas 18 unidades para o ano de 

2018, a implantação do Geocidades, ou seja, informações municipais todas georreferenciadas, um 

avanço tecnológico muito grande para o Estado. 

A equipe SECID conseguiu brilhantemente bater a meta e fazer 20 unidades, a 

entrega de 20 unidades nas prefeituras.  

Ação 2056, Fomento à estruturação da política de desenvolvimento urbano dos 

municípios. Tinha sido previsto cinco unidades dessa estruturação e conseguimos realizar quatro no 

ano de 2018.  

Ação 2058, Fortalecimento da participação e do controle social nas políticas de 

desenvolvimento urbano. Tinha sido um programa experimental no ano de 2018, mas em virtude da 

falta de recurso não pôde ser executada a ação. 

A mesma coisa aconteceu na Ação 3098, que foi a promoção de ações de 

educação... 
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O SR. . ISAAC NASCIMENTO FILHO-...A mesma coisa aconteceu na Ação 

3098, que foi ação de promoção de ações de educação e licenciamento ambiental dos municípios.  

Essa ação basicamente ela remete ação anterior lá, foi usada mais na ação 3017, se 

não me falha a memoria, então, essa ação foi desenvolvida mais na outra. 

 Na 3099, estruturação do Programa Habitacional para servidores públicos ativos e 

inativos e pensionistas, era um programa para viabilizar créditos para adquirir imóveis, casa 

residencial para os servidores, mas isso ficou parado e não avançou, em virtude da falta de recursos 

também. 

Ação 3100, elaboração do plano estadual de ensinamento básico ou  bacia 

hidrográfica também, nós teríamos uma previsão de fazer um, infelizmente também  não 

conseguimos em virtude da falta de recursos.  

3101, apoios aos municípios enquanto ação e ampliação e reforma  de 

deslocamento sanitário, também é uma  ação que foi prevista mais de  1700 metros, novamente a 

falta de recurso impossibilitou o avanço da ação. 

 Apoio 3102, apoio a regularização fundiária de assentamento precários, foram 

previstos 19 mil  412 unidades, não foram realizadas, o Secretário nos informou que esse tipo de 

ação será passada ao órgão competente para isso, não mais a SINFRA. 

Ação 3110, restruturação de ambiente tecnológico da SECID foi projetado e 

previsto um percentual de 10%, conseguimos realizar 2%  uma melhoria tecnológica do ambiente 

SECID, hoje integrado a SINFRA. 
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Ação 4344 que capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das 

Cidades, foram previstos 21 servidores, capacitados 27 e foram capacitados  servidores em diversas 

áreas da Secretaria das Cidades.  

Ação 5146, Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de 

saneamento básico, foram previstos 100% de planos para serem desenvolvidos com os municípios e 

a equipe da SECID brilhantemente conseguiu bater a meta em 103%, 3% a mais da meta. 

 Ação 5147, Apoio aos municípios com vista e ampliação de ofertas para oferta de 

sistemas de resíduos sólidos, foram previstas três unidades, inclusive essa única realizada foi a 

entrega de um caminhão a prefeitura, um caminhão compactador de resíduos sólidos, que está em 

operação no momento. 

5158, Apoio aos municípios em obras de drenagem urbana, entra também na ação 

anterior porque a drenagem é urbana, geralmente ela vem associação a pavimentação...s/cms  
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO – ...porque a drenagem urbana, geralmente, 

vem associada a pavimentação. Então, quando você se faz um projeto de pavimentação urbana 

associa-se a drenagem, por isso aí está explicitado 4 mil metros, e não foi executado nenhum porque 

ela está associada a pavimentação. 

É isso que tínhamos para apresentar sobre as nossas metas físicas previstas para o 

ano 2018, e o que realmente foi executado em 2018. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Agradeço ao Isaac Nascimento 

pela explanação. 

Volto a dizer para vocês: que no final da palestra, aquelas pessoas que estão 

interessadas em fazer alguma indagação, podem fazer a inscrição com o Cerimonial para as 

perguntas.  

Convido para fazer a apresentação, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, a 

Srª Ana Atala Veggi Filha, que dispõe de 20 minutos. 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Bom dia a todos! 

Estamos aqui para apresentar as nossas metas físicas da Secretaria do Estado de 

Saúde do ano 2018. Vamos falar um pouco de como iniciamos o ano 2018, na parte orçamentária e 

financeira.  

Aqui é onde compõe a nossa receita. Temos, além do Tesouro Estadual recebemos 

recurso do Ministério, foi implementado também o FEF e temos a Vigilância Sanitária. Então, 

iniciamos com um orçamento de 2 bilhões 25 milhões e 92. Foram empenhados 18 milhões, 

liquidados 1 milhão e 700; pago realmente 1 milhão e 400; ficou um saldo de 162 milhões.  

O nosso percentual atingido foi de 12,15%, onde a dotação atualizada... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA-... O nosso percentual atingido foi de 

12,15%, onde a dotação atualizada foi de 1 milhão 600 e despesa empenhada 1 milhão 400, e as 

liquidadas 1 milhão 400. 

Os restos a pagar nós temos inscritos e processados 300 milhões e inscritos não 

processados 136 milhões, totalizando 438 milhões de restos a pagar no ano 2018.  

O passivo que temos que nós iniciamos em 2019, do exercício de 2018,  são 438 

milhões, dos anos anteriores, 174 totalizando, 613 milhões de restos a pagar, que a Secretaria de 

Estado de Saúde, inicio o ano de 2019. 

Aqui são os nossos repasses que fazemos para os nossos municípios, 

complementando com recursos a saúde dos municípios. Temos média e alta complexidade, atenção 

primária, UPA, assistência farmacêutica, PAICI que é os  incentivos aos consórcio, SAMU, a 

regionalização e outros, totalizando 273 milhões, isso no ano de 2018, foi pago resto a pagar, 

transferências de 2016, de 1 milhão 128, da competência de 2017,  foram 117 milhões, e 2018,  154 

milhões, totalizando no ano de 2018, dos  repasses aos municípios 273 milhões. 

  Aí vamos iniciar agora os programas. Nós temos três programas, o 77 

organização e regionalização da rede de assistência e de vigilância. 

 Na atenção hospitalar estadual do SUS que são os nossos hospitais próprios, nós 

temos três hospitais sob a gestão do Estado... sendo 11 hospitais, quer dizer, sendo 9 próprios e 2 

que são contratualizados com o Estado, que são filantrópicos e contratualizados.  

Temos sob a gestão do Estado, 939 leitos SUS credenciados, atingindo 85% deles. 

Os leitos de UTIs também em nossos hospitais temos num total de 86 leitos de UTIs, sendo adultos 

50, pediátricos 2, Neonatal 24, intermediários 10. 

Os nossos hospitais produziram no ano de 2018...s/cms 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – ... Os nossos hospitais produziram no ano 

de 2018, foram 45 mil 397 procedimentos, desses, 20 mil 131 cirurgias; 12 mil 229 internações em 

clínica médica; em pediatria, 3 mil 170; obstetrícia, 8 mil 781; e psiquiatria 1 mil 86 internações.  

Na parte ambulatorial, foram realizados 1 milhão e 620 procedimentos e foram 

aprovados pelo Ministério 1 milhão e 89; e a quantidade glosada foi 530.  

No nosso hospital regional que é na Ação 2515, Hospital Regional de Alta 

Floresta, eles realizaram 5 mil 444 internações hospitalares, 174 mil exames realizados, e 67 mil 

atendimentos ambulatoriais.  

No Hospital Regional de Sinop, 2 mil 976 internações hospitalares, e 13 mil 

atendimentos ambulatoriais. 

No Hospital Regional de Rondonópolis, 6 mil 232 internações hospitalares, 26 mil 

atendimentos ambulatoriais e 140 mil exames realizados.  

No Metropolitano, que é em Várzea Grande, 3 mil e 90 internações hospitalares 

efetuadas e 3 mil e 97 cirurgias realizadas.  

Hospital Regional de Sorriso, 7 mil 471 internações hospitalares efetivadas e 32 

mil atendimentos ambulatoriais.  

Hospital Regional de Colíder, 2 mil 742 procedimentos hospitalares e 127 mil 

procedimentos atendimentos ambulatoriais. 
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No nosso Hospital Adauto Botelho, que é o nosso único hospital psiquiátrico sob a 

gestão do Estado, a nossa meta prevista era 100% da unidade mantida, realizou 82, ele tem 70 leitos 

instalados. Além do hospital, temos o Lar Doce Lar, a unidade CIAPS AD que é álcool e droga, e o 

CAPSI que é infantil. 

Repassamos recursos para unidades hospitalares que fazem complementar ao SUS. 

Nós temos o repasse fundo a fundo aos hospitais municipais de referência regional, aos consórcios 

intermunicipais e hospitais contratualizados. 

Tínhamos uma meta de 100% e foi efetivado 97,30%... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA-... Tínhamos uma meta de 100%  e foi 

efetivados 97, 30%.  

Continuando naquela mesma ação, onde estão os atendimentos daquelas unidades 

hospitalares que repassamos recursos, tanto para atenção hospitalar, quanto pra internação de leitos 

de UTIs. Temos os hospitais no Município de Cuiabá, são os maiores, Rondonópolis, Pronto-

Socorro de Várzea Grande e Hospital Santo Antônio, que são os maiores.  

Atendimento pré-hospitalar, o SAMU, foram realizadas 33% das ligações foram 

atendidas, 22% foram orientações médicas e 45% ainda é trote, as maiores números de ligações que 

tem no SAMU é trote, dá 45%.  

Também o SAMU foi adquirido 14 ambulâncias, sendo 5 adquirida pela Secretaria 

Estadual da Saúde e 9 doadas pelo Ministério. Foi implantada uma unidade de suporte básico e 

foram capacitadas 55 profissionais. 

Temos 300 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto de prevenção ao trote 

que é o Samuzinho nas escolas. Aqui o centro de especialidades de referência de média e alta 

complexidade CERMAC. Ele tinha meta de atender 137 mil 964 procedimentos, ele realizou 80 mil 

322, 58% da meta.  

Ele atendeu 10 mil 773 usuários nos procedimentos de saúde do trabalhador, 31%, 

nos procedimentos de ambulatório do centro de referência imonobiologico 51%, procedimentos de 

unidades diagnóstico por imagem, 14%, procedimento, ambulatorial de pneumonia, 3% e 

dermatologia, 1%. 

O Centro de Especialidade de Odontologia para paciente especiais, nossa meta 

prevista era atendo era 4.800 paciente, foram atendidas 2. 713 pacientes, 56.5 da meta realizada, 

representou 7.925 procedimentos realizados.  

Além disso, ele também teve atendimento realizado com cirurgias no Hospital 

Metropolitano e atendimento a paciente domiciliar em Várzea Grande e Cuiabá. 

 CRIDAC, Centro Estadual de Atenção à Saúde de Pessoas com 

Deficiência...s/cms 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – ...CRIDAC, Centro Estadual de Atenção à 

Saúde de Pessoas com Deficiência  Estadual, a nossa meta prevista era atender 50 mil 519 

procedimentos realizados. Meta física, atendeu 45 mil 122 procedimentos 89,60% da nossa meta. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO 

DAS METAS FÍSICAS DAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, CIDADES, SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, 

REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, ÀS 09H. 

 (TEXTO SEM REVISÃO) 

Pág. 10 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Isso foi consulta de otorrino, atendimento multiprofissionais de reabilitação 

intelectual e espectro autista e atendimentos especializados em reabilitação física. 

Nossa assistência farmacêutica, tínhamos a meta de realizar 87,8% foram 

atendidos; 21 mil 872 pacientes atendidos, sendo dispensados 5 milhões 503 mil 130 itens de 

insumos farmacêuticos. 

Nisso foram atendidos 21 mil e 500 pessoas e ordens judiciais 361. Dessas 21 mil 

pessoas, 10 mil 322 são da Baixada Cuiabana e 11 mil 189, do interior do Estado.  

A assistência farmacêutica está disponibilizando o aplicativo no MT Cidadão para 

profissionais em saúde, onde tem todo elenco de medicamentos e como fazer a solicitação para os 

pacientes. E também na página do site da SES, também para consulta disponibiliza esse link. Foram 

disponibilizadas cartilhas que está na plataforma digital.  

Sistema regionalizado de vigilância em saúde. A nossa meta física da ação 

realizada foi 84,41%. Foram 16 escritórios regionais de saúde abastecidos com insumos 

imunobiológicos para imunização e insumos e equipamentos para controle de vetores. Os 16 

escritórios abasteceram os 141 municípios com insumos e imunobiológicos, equipamentos e 

insumos para controle de vetores. 

Foram realizadas capacitação também pela vigilância nos municípios onde temos 

controle de tuberculose, vigilância e controle de hanseníase, sala de vacinas, vigilância da LER, 

manejo clínico da tuberculose, manejo clínico da influenza, organização de processo de trabalho, 

codificação... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA-...organização de processo de trabalho, 

codificação... implantação de sistema estadual de vigilância sanitária. 

Continuamos na vigilância da parte epidemiológica. Relatório de monitoramento 

foram 6%, relatório de emergência em saúde pública 15%, informação sobre monitoramento de caso 

de dengue, zika e chikungunya 68%. 

 Inspeção sanitária realizadas: foram 90% das inspeções realizadas,  profissionais 

do escritórios regionais e 10% pelos profissionais da unidade central pela SES aqui central. 

Na atenção primária à saúde. A meta era prevista 80%, a meta realizada 68,15%, 

foram três equipes de atenção primeira implantada. A cobertura da atenção primária está em 75,97%, 

nossa cobertura de equipe de saúde da família está em 69,42% e o número de equipes de família são 

727 no final do ano teve uma redução dessas equipes devido a saída dos Mais Médicos aqui também 

do Estado.  

Equipes de atenção primária onde ela foram implementadas, aqui no gráfico. No 

Telessaude também que é uma ação da atenção primária, foram implantadas   34 pontos de 

telediagnóstico instalados nos municípios, 11 mil 758 telediagnosticos realizados, 159 mil acessos 

vídeos aulas, disponibilizados em mídia digital, 5mil 922  profissionais capacitados por tele-

educação . 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO 

DAS METAS FÍSICAS DAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, CIDADES, SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, 

REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, ÀS 09H. 

 (TEXTO SEM REVISÃO) 

Pág. 11 - Secretaria de Serviços Legislativos 

O Monitoramento da Atenção Básica, disponibilizou relatório de monitoramento 

do Centro Especializado Odontológico-CEO, sendo sete no Município de Cuiabá, na região da 

Baixada Cuiabana e um CEO no norte, na região do Vale do Peixoto e em Pontes e Lacerda, na 

região sudoeste. 

Relatórios de monitoramento e avalição da atenção primária elaborados foram 

32%, relatório de monitoramento dos relatórios regionais de prótese dentária, seria o sistema de 

informação, foram 49% e relatório de monitoramento produzidas nas visitas a Arenápolis, 

Diamantino, Nobres, São José do Claro, LRPD, foram 6%. 

 Nosso Laboratório Central-LACEN. Tinha uma meta prevista de 100...s/cms 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – ...Nosso Laboratório Central-LACEN. 

Tinha uma meta prevista de 100 análises laboratoriais realizadas, ele realizou 100,8%, foram 78 mil 

623 realizadas, amostras enviadas pelas 16 Regionais de Saúde. 

Análises laboratoriais foram realizadas 78 mil 623 realizadas, e análise em 

controle de qualidade externa foram 18. Relatório e supervisão para laboratório, foram 27 e um 

relatório de supervisão de serviços e análises de água para fins de vigilância.  

Aqui nós temos o setor de transplante do Estado. Tínhamos a meta física de 403 

pessoas atendidas, a meta foi de 454 pessoas atingindo 112,65%. Foram 51% dos pacientes 

encaminhados para realizar transporte via tratamento fora domicílio. Foram transplantados aqui no 

Estado: de córnea 47%; a captação de órgãos e tecidos foram de 1%; e tecidos já com coração 

parado, 1%.  

O HEMOCENTRO. Ampliação do acesso ao sistema de Seroterápico e 

Hematologia. Ele aumentou em 7,4% a produção de hemocomponentes, ampliou em 6% a captação 

de doadores, ampliação de uma unidade móvel de coleta, 37,2% nas consultas hematológicas, 35% 

nos exames realizados e 26,2% bolsas coletadas em mil habitantes em Cuiabá.  

Consultas médicas de hematologia, foi realizada 1%, transfusão realizadas, 11% e 

sangria não chegou a 1%, mas foi realizada. Doação de sangue, 18%, e bolsas de hemocomponentes 

produzidos na Hemorede pública, foi 70%.  

Aí o Programa 76, que é reorganização da gestão estratégica e participativa do 

SUS, melhoraria do acesso equitativo e a resolutividade dos serviços e saúde.  

Nosso complexo regulador, a meta física era 35% do sistema reguladores estadual 

efetivado, a meta foi de 81%, que é a implementação do SISREG nos municípios, em 100% dos 

nossos municípios; 26 mil 796 pacientes atendidos... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA –...100%  dos nossos municípios,  26mil 796 

pacientes atendidos no serviço de tratamento e fora e domicilio 102 em home care.  

7 ouvidorias de gestão implantada dos municípios de Alto Taquari, Paranatinga, 

Cáceres, Reserva do Cabaçal, Água Boa, Querência e Ribeirão Cascalheira.90 ações de auditoria 

realizadas.  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO 

DAS METAS FÍSICAS DAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, CIDADES, SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, 

REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, ÀS 09H. 

 (TEXTO SEM REVISÃO) 

Pág. 12 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Caravana da transformação no ano de 2018, foram atendidas 45.200 pessoas em 

serviço de oftalmologia nas unidades moveis do Programa Caravana da Transformação. Desses 45, 

375, 221 mil procedimentos diagnosticados e realizados. 35 mil 907 cirurgia de catarata, 1.864 

cirurgias vitrecnomia, de 4. 373 cirurgias de capsulotomia cápsulas e 4,966 cirurgias de pterigio. 

Fortalecimento das instância de controle social. A meta prevista foi 80% das 

instâncias de controle sócia e participação social atuantes, a meta física das ações realizadas foi 

56,25, foram atendidas 4.600 manifestação da população atendida pela ouvidoria do Conselho 

Estadual, 4.900 por telefone, 10100 por processos e protocolos. 

13 Atas das reuniões do Pleno estadual da saúde, sendo 10 reuniões ordinárias e 3 

extraordinária. 19 resoluções homologadas e dois pareceres da comissão permanente de 

planejamento e orçamento elaborado. 

Melhoraria da infraestrutura e logística das unidades próprias da SES, Meta 

prevista: 9% das unidades reestruturada. Tivemos 11,11% que foi uma unidade administrativa do 

LACEN central com manutenção predial, e uma ala administrativa do hospital Adalto Botelho 

reformado.  

Aí nós temos os nossos aspectos relevantes que nós não conseguimos avançar. 

Primeiro lugar, nós não temos recurso financeiro para infraestrutura, né, e também não temos 

equipes para elaboração de projetos, são muito poucos os nossos profissionais lá. 

 Ampliação da oferta de saúde, na rede assistência de saúde de unidades 

construída. A meta prevista era 6%, realizamos 16,67%, que é a sede nova do centro de reabilitação 

integral de Dom Aquino Correra que é o CRIDAC que está construído aqui na cidade da saúde. 

Tecnologia da informação. A nossa meta prevista era 100% da tecnologia da 

informação...s/cms... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – ...Tecnologia da informação. A nossa meta 

prevista era 100% da tecnologia da informação atualizada. A nossa meta foi 91,67%, foram cinco 

softwares institucionais implantados, sendo dois módulos no Sistema de Gestão Hospitalar do 

CRIDAC; um no Sistema de Help Desk para coleta e envio online das informações da Unidade 

Móvel do HEMOCENTRO (ônibus); um Sistema Web para controle das demandas do Tratamento 

Fora do Domicilio-TFD; e um Sistema de Controle de Ações Judiciais. 

O outro Programa que temos, 78, que é a gestão do trabalho e educação na saúde, 

que é a melhoria no acesso qualitativo e a resolutividade dos serviços de saúde. 

Melhoria da capacitação técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, 

gestores e dos agentes sociais do SUS, que é a nossa Escola de Saúde Pública.  

Meta prevista: 2 mil e 500 pessoas formadas e qualificadas; a meta realizada foi 6 

mil 112 pessoas qualificadas; 244,48% da meta prevista e ajustada; 6 mil 197 certificados expedidos 

pela Escola de Saúde Pública, abrangendo trabalhadores da saúde nos 141 municípios; e 8 mil e 498 

trabalhadores qualificados na modalidade educação à distancia em parceria com a Secretaria de 

Estado de Educação. 

Gestão do trabalho em saúde. Adequação dos trabalhadores da SES ao processo de 

trabalho, nosso sistema de gestão de pessoas. Meta prevista 100% de processo com trabalhadores 
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alinhados; 141 trabalhadores atendidos pelo programa A Arte de Valorizar o Trabalho; 656 

processos dos trabalhadores efetivadas; 255 profissionais capacitados, sendo que 42 em curso de 

educação a distância, 5 em dimensionamento da força de trabalho e 50 mil e 400 relatórios de 

monitoramento da assiduidade e pontualidade do servidor emitidos. 

Comissões Locais de Saúde do Trabalhador, foram implantados nos Hospitais 

Regionais de Rondonópolis, Alta Floresta, Colíder, Cáceres, hospital Metropolitano, CIAPS Adauto 

Botelho, CEOPE, CRIDAC, CERMAC, LACEN, HEMOCENTRO, SAMU, Escola Saúde Pública e 

Unidade Central; Superintendência de Assistência Farmacêutica, Coordenadoria de Transplante, 

Rede de Frio, Laboratório de Entomologia, Telessaúde; e Serviço de Vigilância do Óbito, Gerência 

de Patrimônio, Auditoria Geral do SUS, Unidade de Correição, Escritórios Regionais de Água Boa, 

Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Diamantino, Juara, Juína, Peixoto de Azevedo, 

Rondonópolis, Tangará da Serra e Cuiabá. 

O que tínhamos para apresentar... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA –...O que nós tínhamos para apresentar era 

isso, como vocês viram no início, para  2019 já  estamos com déficit de 638 milhões e nossa metas 

não estão muito a desejar, mas aí vemos que já vem sofrendo essa falta de recurso há muito tempo 

na Secretaria de Saúde, onde ela vem prejudicando o nosso alcance de metas.  

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) - Agradeço a explanação da Ana.  

E não é só na saúde, Ana, aqui também, na explanação das demais Secretarias do 

Estado mostra que a falta de recurso é impactante no cumprimento das metas, vemos que o último 

ano do governo anterior, todas às secretarias deixaram de cumprir as metas e está claro que é por 

falta de recurso. Vemos a dedicação do servidor público de cada pasta,  vemos a luta no interior, os 

servidores na área de saúde vemos uma boa produção de todos os hospitais regionais  do Estado e 

mesmo assim com os recurso sempre atrasados. 

 Por isso é importante a participação da Secretaria perante a Comissão de 

Fiscalização da Assembleia no sentido de mostrar os números reais das metas cumpridas por essas 

Secretarias, até para a nossa Comissão fazer um trabalho diferenciado já nesse orçamento de 2019 

para 2020. 

 Sabemos do desafio do atual governo de cumprir esses restos a pagar, os juros de 

resto a pagar são assustadores, sabemos que tem resto a pagar de 2014, 2015, 2016 praticamente não 

foi pago nada na saúde.  

Eu quero agradecer a vocês, da Secretaria de Infraestrutura, hoje Secretaria que 

também se juntou SECID e da saúde, e pedir aqui para equipe da saúde que envie para esta 

Comissão um relatório dos restos a pagar ano a ano, de todos os contribuintes e fornecedores desta 

pasta que não receberam e também da Secretaria de Infraestrutura. 

 Gostaríamos de receber na Comissão, aqui o Nasser, assessor da Comissão, de 

todo esse resto a pagar. E agradecer principalmente aos servidores que levam essas Secretarias 

muitas vezes não são compreendidos, vemos a luta dos  servidores nesta Casa, e sabemos  que para 
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funcionar bem uma Secretaria precisa do dinheiro, do recurso, do recurso na conta para se manter o 

cumprimento dessas metas, infelizmente foi muito deficitário os repasses para todas Secretarias no 

Estado no último ano do governo anterior. Mas, com saúde não podemos...s/cms 
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O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – ...no último ano do governo 

anterior. Mas, com saúde não podemos permitir isso, porque as pessoas morrem, as pessoas padecem 

se não tiverem socorro imediato, padecem.  

Um número que me alarmou também, foi a questão do SAMU que a Ana falou, 

45% das ligações são trote! 45% das pessoas que ligam para o SAMU, que é serviço essencial para 

socorrer emergência, são pessoas que não têm o que fazer e estão fazendo trote. Eu acho que o 

Estado deve se atentar a isso, fazer companha, vocês servidores têm que alertar seus superiores no 

sentido de fazermos uma campanha e evitar isso.  

Não pode ser cultura de brasileiro isso. Pessoas que não têm o que fazer e 

atrapalham aqueles que têm muito a fazer, principalmente, nessa área de socorro emergencial das 

pessoas.  

Muito obrigado a todos os servidores e a equipe que fez a palestra! 

Eu gostaria de convidar o nosso Presidente da Associação Mato-grossense dos 

Municípios, Neurilan Fraga, para fazer uso da palavra. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Bom dia a todos! 

Quero saudar a mesa em nome do Deputado Romoaldo Júnior, um amigo, 

Deputado que coordena esta Comissão de extrema importância aqui da Casa. 

Eu tenho algumas indagações para fazer. Na verdade, o que está apresentando hoje 

aqui são metas propostas do ano passado, do segundo semestre, e essas metas saíram lá do 

orçamento. Elas vêm dentro de um planejamento.  

O que se percebe, Deputado, que a peça orçamentária que deveria ser um 

planejamento, na verdade, é mais um documento que tem todo um processo de discussão lá na 

equipe do governo na elaboração dessa peça orçamentária. Vem para a Assembleia Legislativa, têm 

Audiências Públicas, audiências aqui, audiências acolá, discussão, emenda de deputados, aí se 

aprova, depois vem o governo e não cumpre nada.  

Todas essas metas que estão aqui sendo discutidas que, infelizmente, praticamente 

todas não foram alcançadas 100% da sua realização, tinham previsão de recurso financeiro quando 

discutiram lá o orçamento do Estado. Não foi nada criado depois do orçamento. Então percebe que o 

governo faz o que quer dentro dessas peças orçamentárias.  

Vem para a Assembleia Legislativa com uma meta, com recursos previstos e de 

repente na execução não cumpre nada daquilo que foi discutido, amplamente debatido com a 

sociedade e com os representantes da comunidade.  

Na área da saúde, por exemplo, eu fiquei na dúvida... 

...s/drm... 
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O SR. NEURILAN FRAGA-... na  área da saúde, por exemplo, eu fiquei na dúvida 

porque a transparência foi muito rápida, porque consta para nós, e isso é bom que se diga, espero e 

estou torcendo e acreditando que esse governo novo seja diferente do outro, que seja mais 

transparente nas informações, porque os municípios... nós temos dificuldades de conseguir 

informação dentro da Secretaria de Saúde com relação aos repasses que são feitos, não só na 

Secretaria de Saúde, em todas as secretarias que mexe com o financeiro.  

Por exemplo: consta para nós que o Governo do Estado ficou devendo para os 

municípios em 2016 cerca de 31 milhões de reais, e eu não vi esse valor, 31 milhões de reais na 

atenção básica no ano de 2016, resto a pagar, eu gostaria até que se pudesse alguém estar colocando 

essa transparência, nós acompanhamos a prestação de conta, o repasse através do FIPLAN que a 

maioria das vezes está fora do ar, a informação é precisa, tem um repasse extra orçamentário. Então, 

eu espero que essa gestão agora tenha essas informações atualizadas online, diariamente e que 

forneça para AMM para que possamos está repassando para as prefeituras que o de fato o governo 

está devendo, se não está, se repassou para o programa. Porque nós ficamos a mercê de um sistema 

que totalmente desatualizado, ou tem momentos que fica fora do ar, não sei se é de forma proposital 

ou mesmo por questão técnica. 

 Mas é uma constante, não sei onde está o CEPROMAT, antigo CEPROMAT que 

nesse FLIPAN faz muito tempo que está aí sendo usado e ele está sempre fora do ar. 

Você encontrou? 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA - Esse aqui são os repasses efetivos ados nas 

atenções primária na média e alta complexidade. Todos os repasses que a gente faz fundo a fundo 

para os municípios. 

 No ano 2018 foram rep ados do ano de 2016, 1 bilhão 128 milhões  e 321,  do ano 

de 2017,  da alta complexidade  70 milhões, atenção primaria 28 milhões, na UPA, 5 milhões, 

assistência farmacêutica três, 5 SAMU 1 milhão e 500, regionalização 2 milhões. 

 Ano de 2018,  foram 125 milhões  da alta complexidade, 9 milhões e  817 da 

atenção primária, 6 milhões da UPA; 2 milhões e 300...s/cms 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – ...atenção primária; 6 milhões da UPA; 2 

milhões e 300 de assistência farmacêutica; 820 mil do PAISI; 616 mil do SAMU; e nada da 

regionalização. 

O que ficou de passivo do exercício de 2018, de transferência para os municípios 

foi 174 milhões 517 mil e 72, isso entra todos aqueles repasses da outra, PAISIS, atenção básica, 

média e alta complexidade, SAMU e regionalização. Então, esse é o passivo que temos de 2018, 

170. Do exercício anterior, 60 milhões, dos anos anteriores. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Você não tem ele desdobrado 2016/2017? Não é? 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – De que atenção básica? 

O SR. NEURILAN FRAGA – Esses 60 milhões... 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Esse é do exercício de dois mil e... 

O SR. NEURILAN FRAGA – 2017-2016... 
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A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – É. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Mas, você não tem o valor do ano de... 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Eu posso depois verificar e mandar para o 

senhor. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Eu gostaria que passasse para nós. Parece que 

consta 31 milhões para a atenção básica para os municípios no ano de 2016. 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – No ano de 2016? 

O SR. NEURILAN FRAGA – É.  

Eu queria também fazer uma outra indagação, até para eu poder ter ideia. Eu vi lá 

um número de procedimento que os hospitais regionais recebem.  

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Hum-hum. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Receberam, aliás. 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Que realizaram. 

O SR. NEURILAN FRAGA – É, realizados. Então, tem Alta Floresta, o Hospital 

Regional de Alta de Floresta parece-me que teve 6 mil e poucos atendidos, ou internações. Eu queria 

saber qual é o valor que o Hospital de Alta Floresta, porque teve número significativo de internação, 

ele recebeu, Colíder recebeu e Sorriso recebeu, por exemplo. 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Tá. Neste momento eu não tenho, mas 

poderemos encaminhar. 

O SR. NEURILAN FRAGA – Eu quero ressaltar, para evitar qualquer tipo de 

distorção porque, às vezes, tem um hospital, por uma questão meramente de pressão política, recebe 

recursos para um determinado número de procedimentos, enquanto outros que não tem esse poder 

político de pressionar, tem um número de procedimento muito maior e recebe muito menos.  

É bom que se faça essa comparação, gostaríamos de ter essa informação a 

posteriori, para cobrar do governo uma reparação nessa correção. Não é justo um hospital de 

determinada região receber menos e atender muito mais do que outras regiões.  

A mesma coisa que eu quero citar em relação à per capita que é repassada do 

PAISIR para os consórcios. Também há uma diferença extraordinária de alguns municípios, de 

alguma regiões que a per capita... 
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O SR. NEURILAN FRAGA - ...Também há uma diferença extraordinária de 

alguns municípios, de algumas regiões que a per capita  é quatro, cinco vezes maior do que de 

outras regiões, de regiões inclusive muito empobrecidas. São distorções que precisamos agora, nesta 

gestão, corrigir, distorções essas de governos passados. Fazer correção tanto da per capita, também 

se caso, porventura ocorreu isso no repasse para os hospitais regionais, que sejam daqui para frente 

corrigida. 

 

A SRª ANA ATALA VEGGI FILHA – Também só para atualizar. Temos no site 

da saúde já tem um espaço lá, um link onde a gente está mostrando os repasses dos municípios em 

tempo real, pagou temos lá tudo que foi repassado, tem dos anos anteriores e já de 2019. 
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O SR. NEURILAN FRAGA - E na área de infraestrutura.  

 Presidente, eu vou só fazer um questionamento na área de infraestrutura, que eu vi 

aqui, os indicadores muito baixos nas metas realizadas e metas previstas. Restauração 37% apenas, 

pavimentação 11%. 

 E aqui tem uma situação que eu gostaria de chamar a atenção do Secretário 

Marcelo Padeiro e toda sua equipe, com relação às pontes de madeira. Só 22% das previstas foram 

feitas. E eu acredito que o previsto que só 22% foram realizados ficou aquém do ano de 2018 das 

pontes que caíram, que tiveram problema de todos os anos.  

E aqui no FETHAB, a lei que foi aprovada nesta Casa, diz o seguinte: ponte acima 

de 12 metros, responsabilidade do estado, e quem está fazendo isso, Deputado Romoaldo Júnior, 

Vossa Excelência sabe muito bem que são os prefeitos, são as prefeituras. 

 Então, esperamos também e vamos acompanhar pari passu todas as prestações de 

contas, todas essas audiências nesta Comissão e se o Governo está fazendo aquilo que é dever de 

casa, porque quando cai à ponte o Ministério Público vai atrás do Prefeito, o produtor vai atrás do 

Prefeito, tem que passar o ônibus, a ambulância, tem que passar pessoas, isso é um ponto de 

responsabilidade do Estado. 

 Agora, com aumento do recurso do FETHAB, saindo da casa dos 700 milhões, 

para 1bilhão e 400 milhões mais ou menos, eu sei que ainda é pouco em relação à demanda que 

temos, mas, pelo menos nesse requisito das pontes, eu gostaria muito Isaac pedir para você e que 

desse uma atenção especial aos municípios na recuperação, nas reformas dessas pontes que são 

acima de 12 metros...S/CMS 
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O SR. NEURILAN FRAGA – ...dessas pontes que são acima de 12 metros, porque 

as prefeituras não aguentam mais, os prefeitos não aguentam mais construir pontes que são de 

responsabilidade do Estado e o dinheiro fica com o Estado e não com as prefeituras. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Ok.  

Eu gostaria passar a palavra para a Danielle Carmona, Subsecretária Adjunta da 

Secretaria de Saúde, para explicar a indagação do Neurilan. 

A SRª DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA BERTUCINI – Bom dia a 

todos! 

Eu gostaria de falar para vocês, apresentar um demonstrativo dos restos a pagar ao 

longo de 2015 até 2018. No ano de 2015, o resto a pagar foi no valor de 17 milhões 411; em 2016, 

aumentou para 85 milhões e 293; no ano de 2017, foi para 316 milhões 908; e no ano de 2018, 

fechou com 438 milhões 477.  

Quando assumimos, considerando o resto a pagar do ano de 2018, com o que ficou 

para trás, de 2017 e 2016, ficou um monte de 613 milhões 345. Desse total, 187 milhões e 700, eram 

de dívidas com fornecedores; 171 milhões dívidas com os municípios, repasse fundo a fundo, 171; e 

79 milhões e 600, com folha de pagamento, pessoal. 

A nova gestão, no ano de 2019, já fez o repasse dos 438 milhões, fez o pagamento 

de 109 milhões 520; desse total, 67 milhões foi de repasse fundo a fundo para os municípios que 

haviam débitos de 171 milhões.  
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Dos pagamentos efetuados em 2019 aos municípios, referente a janeiro, fevereiro e 

março, o governo já pagou 36 milhões. Todos esses valores que são, acho que umas onze portarias, é 

publicada a portaria de autorização do repasse, no dia que é publicada essa portaria, o repasse já é 

feito para os fundos municipais de saúde. Após isso é lançado no Portal Transparência todas essas 

informações.  

Comunicamos também no momento do repasse, como esse recurso vai para o 

município, encaminhamos também via e-mail, ou por contato de WhatsApp, que o repasse foi 

efetuado para os hospitais também. Agora vamos encaminhar para a AMM, para vocês terem 

conhecimento. 

Quanto à questão dos procedimentos que o senhor comentou, todos os 

procedimentos... 
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A SRª DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA BERTUCINI-... Quanto à 

questão dos procedimentos que o senhor comentou, todos os procedimento eles são faturados nos 

nossos hospitais regionais via produção informada no sistema de produção do Ministério da Saúde, o 

SIA e o CIHA. 

 O que acontece? Muitos hospitais eles realizam muitos procedimentos, porém eles 

não lançam o sistema de faturamento, é muito baixo. O governo tentou aumento até de Teto Mac 

para complementar dos serviços, as ações de média e alta complexidade, porém o teto do Estado ele 

chegou só a 67%, não conseguimos aumento de teto. 

 Sabemos da realidade, todos os hospitais regionais, os hospitais contratualizados, 

eles estão executando quase sua capacidade total em serviço, porém, tem essa dificuldade de lançar o 

faturamento. A SES está realizando um trabalho, junto a equipe de controle de ação e regulação, a 

equipe da gestão hospitalar para alimentação corretamente desse sistema.  

Inclusive, vamos apresentar para o Governador um estudo de diagnóstico realizado 

da rede de saúde de todo o Estado, tanto dos hospitais que estão sob gestão estadual, quanto dos 

hospitais que estão sob gestão municipal. Por que os de gestão municipal? Todos esses incentivos 

que são realizados fundo a fundo, o Estado está ele está sendo apenas um mero repassador do 

recurso. Por que? Não tem sido realizada a análise dessas ações, se nós estamos investindo um valor 

que é de referência de atendimento de referência hospitalar, ou seja, aquele hospital que está sendo 

contemplado com aquele valor, ele tem que atender os municípios da regional, e essas ações 

precisam ser monitorada, precisa ter um controle de avaliação, para demonstrar que o recurso que o 

Estado está disponibilizando para os município, ele está tendo algo de positivo nas ações desses 

municípios, para a melhoria de atenção à saúde e acesso aos usuários do SUS com qualidade. 

Obrigada. Era o que eu gostaria de apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) -  Neurilan, alguma réplica? 

Tranquilo? Esclarecido?  

O Isaac vai explicar a sua indagação a respeito das pontes de madeira. Não é isso? 

Com a palavra, Isaac. 
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO - Neurilan, sobre reforma de ponte de 

madeira. Os recursos foram escassos no ano de 2018. Mas, só para exemplificar, fizemos a reforma 

da ponte da Prefeitura Colniza, 30 metros, Prefeitura de Vila Bela, 100 metros, Prefeitura de Novo 

Mundo 55 metros, Prefeitura de Juscimeira, 109 metros, isso são alguns exemplo. 

 E só para lembrar, na última reunião que o Secretário Marcelo apresentou o 

planejamento da SINFRA...S/cms 
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O SR. ISAAC NASCIMENTO FILHO – ...na última reunião que o Secretário 

Marcelo apresentou o planejamento da SINFRA para 19, 20, 21 e 22, você estava presente, no seu 

planejamento ele deixou claro que nos recursos que ele deixou reservado para reformas de pontes, 

compra de madeira, cimento, ferro, tudo já pensando justamente nessa manutenção de pontes nos 

próximos anos.  

O governo, na pessoa do Secretário Marcelo, tem se preocupado, sim, em reservar 

um recurso para atender as prefeituras nessas horas difíceis. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o Sr. Anildo 

Cesário Corrêa, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão. 

O SR. ANILDO CESÁRIO CORRÊA – Bom dia a todos! 

Bem, eu continuo ressaltando a importância deste processo e deste momento aqui. 

Eu gostaria, inclusive, fazer uma fala em relação ao que o senhor falou sobre o orçamento: de fato, 

não dá mais para manter a elaboração do orçamento, de certa forma, como vem sendo feito, 

normalmente, se projeta um total de receita e um total de despesa igual.  

Para 2019, já foi feito um orçamento diferenciado, o governador ao longo do 

processo de transição, interviu, ele acompanha, ele decide em relação à parte de orçamento, ele 

participa, o orçamento de 2019 já tinha uma diferença entre receita e despesa de aproximadamente 1 

bilhão e 700 milhões de reais, ou seja, demonstra o que o senhor está falando, a receita não é igual a 

despesa e não dá para fazer orçamento dessa forma.  

Nós estamos elaborando o Plano Plurianual para 2020-2023, novamente o 

governador até fez uma abertura no dia 18, se não me engano, ele ressaltou que não se deve colocar 

aquilo que não vai cumprir. É o que senhor está falando em relação às metas, não dá para, de fato, 

colocar uma meta que não conseguiremos realizar. Há uma mudança nessa postura, de fato, o 

governador participa, ele aprova ou não o orçamento que está sendo elaborado.  

Aqui está o exemplo da saúde, o orçamento de 2019, é aproximadamente 2 bilhões 

e 100, e o total de receita projetada é o total de despesa. Então, temos 638 milhões para trás. De fato, 

não dá para trabalhar dessa forma, o orçamento é elaborado assim, ao longo do período da 

elaboração há uma projeção de receita e as demandas. Infelizmente, as receitas estão praticamente 

todas comprometidas com despesas obrigatórias, mas há uma demanda, há um comprometimento... 
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O SR. ANILDO CESÁRIO CORRÊA –...estão praticamente todas comprometidas 

com despesas obrigatórias, mas há uma demanda, um comprometimento, disputa na ordem de 

elaboração, o senhor conhece, já foi prefeito na hora que vai fazer essa distribuição, todas as 

secretarias buscam, mas é um momento de fato priorizar. 

Nós, aqui estamos trabalhando com quatro áreas, eram cinco secretarias, saúde, 

educação, infraestrutura e segurança. Então só aqui já vemos que não se consegue atingir todas as 

metas propostas. Agora imagina que tem mais onze secretarias, tantas outras instituições. 

 Então há uma proposição, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado 

se propõe que o Estado faça uma poupança, essa poupança exatamente você tem um projeção de 

receita de 1milhão eu não posso projetar receita de 1milhão se tenho resto a pagar. 

Então, Presidente, Deputado, há esse trabalho no sentido de mudar a forma, no 

sentido de programar as despesas em relação à receita, a elaboração do orçamento. 

 No PPA vai ser feito um PPA muito realístico, de acordo com aquilo que pode ser 

feito e pode ser executado, e as LOA também que virão pela frente vai mostrar o que é realidade. 

Mas, também não basta só o planejamento, este é o momento que estou falando de prestação de 

conta é fundamental.  

Normalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as audiências quadrimestrais, 

mostra que o percentual de receita realizado e executado de despesa. 

 Mas é importante que se mostre as metas físicas, quanto de pontes que foram 

mantidas, construídas, estradas asfaltadas e assim por diante. Então, é importantíssimo essa 

audiência de prestação de contas das metas física, porque a  sociedade de fato toma conhecimento 

dos municípios, daquilo que foi planejado não só de forma orçamentaria e financeira, mas também 

de metas físicas, aquilo que foi realizado.  

Então, isso aí o Governador também tem ressaltado de que a transparência tem que 

ser de fato cumprida para que a sociedade acompanhe aquilo que o Estado está realizando de fato. 

Basicamente é isso. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) -  Complementando, Anildo,  é 

importante no caso da Secretaria de Saúde aqui. Os hospitais regionais, passou as metas cumpridas, 

mas para a próxima apresentação, quanto foi repassado para cada hospital, até para fazermos um 

comparativo, quantos ele recebeu, o que ele produziu é importante acrescentar isso. 

Eu indago são cerimonial se há alguma inscrição? Não?. Então, vou liberar vocês 

mais cedo para o almoço. 

 Quem é da Secretaria de Infraestrutura, levanta a mão?...S/cms 
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O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – ...Quem é da Secretaria de 

Infraestrutura, levanta a mão. Da saúde? Dois a zero para a saúde. Ganhou a torcida.  

Eu queria agradecer vocês servidores, na figura do meu amigo Paulo. Quero dizer 

que essas apresentações são muito importantes. Quando a Secretaria vir é importante vir a 

participação da equipe. 

Como o Anildo falou: as metas são fundamentais para o governo até para se 

preparar para os próximos orçamentos, realmente, ver onde está a deficiência, onde deixou de ser 

cumprido metas importantes para o atendimento do cidadão. Sabemos as dificuldades financeiras 
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que cada Secretaria teve, praticamente, nos últimos cinco anos, realmente tem sido justo e o governo 

tem tentado acertar. Tem tentado acertar no sentido de pagar os fornecedores, a questão do servidor 

temos debatido muito com o governador, às vezes, é incomodo para a Assembleia Legislativa sentar 

com o servidor com uma proposta, como aconteceu agora com o RGA. 

Mas, é assim, esta participação de vocês é fundamental, porque são vocês que 

tocam a máquina pública. Eu, daqui a pouco estou indo para a casa, o governador passa e vai 

embora, mas vocês, não, vocês vão continuar.  

Eu acho que a satisfação daquele que passa no concurso público, que assume uma 

Secretaria, quando vem numa apresentação verão as metas cumpridas, saber que aquilo que foi 

programado, a Secretaria conseguiu atender e conseguiu atender bem. E quando atende, quem é o 

beneficiado? É a população. É o nosso patrão, aquele que paga o nosso salário.  

É muito importante, eu quero agradecer na figura dos membros da mesa, tanto o 

Secretário Marcelo quanto o Secretário Gilberto, que tem atendido as demandas da Assembleia 

Legislativa. Convido vocês para que, na próxima tragam os secretários também nesta Casa. 

Estaremos realizando, Nasser, uma Audiência Pública com, praticamente, a 

maioria dos secretários e convido todos para estarem presentes, assim que começarmos a debater o 

orçamento para 2020. Ok? 

Muito obrigado pela presença de todos, a Assembleia Legislativa sente-se honrada 

com a presença de vocês. Uma boa semana, boa produção e valeu a apresentação de cada um de 

vocês. Valeu. 

Declaro encerrada a presente Audiência Pública. 
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