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I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Apuração de possíveis irregularidades no tratamento de pacientes com
glaucoma.

Entidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus
CPF/CNPJ: 08.663.203/0001-70
Munícipio/UF: ILHÉUS-BA
Fase(s):
Tipo da Fase Data Início Data Término
Analítica 23/02/2018 02/03/2018
Execução - In loco 04/03/2018 10/03/2018
Relatório 12/03/2018 06/04/2018
 
Demandante: Cidadão
Forma: Direta
Objeto: MAC|FAEC|FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO
Abrangência: 2014 a 2017
Nº Protocolo: 25022.405151/2017-80

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Exercício: Desde 11/05/2017

JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE
Cargo: Ex Secretário Municipal de Saúde
Exercício: 09/09/2013 a 02/01/2017

LUCIENE BOMFIM DE MOURA
Cargo: Ex Secretaria Municipal de Saúde
Exercício: 02/01/2017 a 19/01/2017

OSWALDO ARTHUR DUNKEL
Cargo: Ex Secretário Municipal de Saúde
Exercício: 19/01/2017 a 11/05/2017

III - INTRODUÇÃO

Trata-se de auditoria, em atendimento a solicitação de cidadão, a fim de apurar possíveis irregularidades na execução dos serviços
relacionados ao tratamento de glaucoma (consultas para diagnóstico, acompanhamento e dispensação de colírios), contratados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus junto ao Centro de Olhos Especializados-CENOE, em forma complementar ao Sistema Único de
Saúde, financiado com recurso federal por meio do componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-FAEC do Bloco de Média e
Alta Complexidade.
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O município de Ilhéus está localizado no sul do estado da Bahia, com população estimada (IBGE/2017) em 176.341 habitantes, é sede do
Núcleo Regional de Saúde (NRS) da Macrorregião Sul. A cidade dispõe de duas Unidades Especializadas em Oftalmologia para atendimento
de Glaucoma aos munícipes e região de saúde.

 

IV - METODOLOGIA

Para realização desta auditoria foram executadas as seguintes ações:

Fase analítica
-Leitura e análise dos autos do Processo SEI/Ministério da Saúde nº 25022.405151/2017-80;
-Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, em 19.02.2018;
-Consulta ao site do IBGE, em 19.02.2018;
-Consulta e leitura da legislação pertinente, em particular a PRT MS/SAS nº 288, de 19/05/2008; PRT MS/GM nº 957 de 15/05/2008, PRT
MS/SAS nº 1.279 de 19/11/2013 e PRT MS/SAS nº 877 de 12/12/2013;
-Levantamento e análise da Produção Ambulatorial do CENOE (SIA/SUS), referente aos exercícios de 2014 a 2017;
-Consulta ao Fundo Nacional de Saúde em 26.02.2018 e levantamento e análise das transferências de recursos do Fundo Nacional de
Saúde/FNS ao município destinados as ações de Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão;
-Consulta ao sitio da prefeitura municipal de Ilhéus/ transparência pública;
-Elaboração da Matriz de Análise e Coleta de Informação;
-Elaboração do Comunicado de Auditoria n° 06/2018/SEAUD/MS/BA.

Fase Operativa
-Apresentação da equipe à Secretária Municipal de Saúde;
-Análise da documentação solicitada no Comunicado de Auditoria nº 06/2018/SEAUD/MS/BA;
-Análise do fluxo de regulação das consultas para portadores de glaucoma;
-Análise dos processos de pagamentos;
-Análise dos contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e o CENOE;
-Elaboração da Matriz de Constatação;
-Reunião com o Coordenador da Central de Regulação do Município e auxiliares;
-Reunião com a Secretária Municipal de Saúde.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: Recursos Financeiros

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 513014
Subgrupo: Fundo a Fundo
Item: Movimentação Financeira
Constatação: Os recursos financeiros destinados ao Bloco MAC/Componente FAEC Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão

foram movimentados em conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.
Evidência: Os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde/FNS para o município de Ilhéus/BA, Bloco

MAC/Componente Programa FAEC SIA-Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão, exercício 2014 a 2017, no
montante de R$ 4.942.591,57 (quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e
cinquenta e sete centavos) foram movimentados a conta corrente nº 624.004-1, agência 0069.006, Caixa Econômica
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Federal, BLMAC, de acordo com Caput e §1º do Art. 2º do Decreto 7.507 de 27 de junho de 2011, que estabelece " os
recursos transferidos ao município para ações de saúde serão depositados e mantidos em conta específica aberta para
este fim em instituições financeiras oficiais federais e sua movimentação será realizada exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente
identificados".

Fonte da Evidência: Extratos de Detalhamento de Pagamentos FNS; Extratos Bancários da Conta Corrente nº 624.004-1, agência nº
0069.006, CEF, Bloco de MAC, período de 2014 a 2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 513407
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: A Secretaria Municipal de Ilhéus realizou contratação direta com o Centro de Olhos Especializados LTDA para

prestação de serviços de saúde aos portadores de glaucoma.
Evidência: A contratação direta entre a SMS de Ilhéus e a Clínica CENOE ocorreu por meio dos contratos nº 029 /14 e contrato nº

048/16. O primeiro assinado em 20 de fevereiro de 2014 pelo valor anual estimado de R$ 1.956.537,96 (um milhão,
novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), vigência de prazo de
20/02/2014 a 20/02/15, realizados aditivos de prazos nº 01/15 e 02/16. O segundo assinado em 01 de fevereiro de 2015
pelo valor anual estimado de R$ 2.082.761,89 (dois milhões, oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e
nove centavos), vigência de prazo de 01/12/2016 a 31/12/16, prorrogado pelo aditivo nº 01/16. 
O procedimento de contratação direta realizado por meio de prévias Chamadas Públicas nº 01/2013 e nº 01/2015, que
classificou a Clínica de Olhos Oftalmosul, Centro de Olhos Especializados LTDA, Hospital de Olhos de Ilhéus e Policlínica
de Ilhéus, como empresas aptas para credenciamento junto ao município.
Verificou-se publicação no DOM dos atos administrativos, tais como:extratos da instituição da Comissão de Avaliação
Técnica das Propostas, edital de chamada pública, homologação do resultado e extratos dos contratos, de acordo com os
Arts. 21 e 61 da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõem sobre publicação dos atos administrativos e da minuta do contratos.

Fonte da Evidência: Processo Administrativo nº 007379/2015, Editais e Atos Administrativos dos Chamamentos Públicos nº01 de 2013
e nº 01 de 2015, Contrato nº 029/14 e 048/16.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 513741
Subgrupo: Licitação
Item: Modalidade
Constatação: Os processos administrativos de Chamada Pública dos Contratos nº 029/14 e nº 048/16 não contemplam na íntegra as

formalidades estabelecidas na legislação específica.
Evidência: Ao analisar o processo administrativo n° 07370/2015 de abertura do chamamento público n° 01/2015 e documentação do

chamamento público nº 01/2013 não foi identificado o parecer jurídico dispondo sobre a inexigibilidade da licitação.
Também não identificada a formalização do processo de abertura do chamamento público nº 01/2013, identificamos,
apenas, folhas avulsas dos atos administrativos realizados para esse certame (edital, comissão de avaliação,
homologação de resultados), procedimento administrativo realizado em desacordo com o Caput e inciso VI, Art.38 da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, que tratam sobre abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado e juntados, oportunamente, pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa
ou inexigibilidade.

Fonte da Evidência: Processo Administrativo nº 07370/2015 referente ao Chamamento Público nº 01/2015 e editais e extratos de atos
administrativos do Chamamento Público nº 01/2013.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pelo Srº José Antônio Chagouri Ocke :
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Com referência à evidência constatada no apontamento em tela, vale sublinhar que os chamamentos públicos n. 01/2013
e 01/2015, respectivamente, contemplaram toda a ritualística exigida pela legislação de regência, com especificação do
termo de referência, condições de participação, especificidades contratuais, de sorte que não foram autuados de maneira
segregada ou descompassada. Inclusive, quando da investidura do requerente ao cargo de Secretário Municipal de
Saúde, acompanhara com a máxima prudência e cautela a tramitação de ambos os processos que se processaram em
pastas físicas com regulares publicações dos atos que compunham as fases procedimentais mediante publicações junto
ao diário oficial da municipalidade, com composição de equipe técnica e de habilitação documental, não se
compreendendo a razão pela qual a auditoria não obteve êxito na localização desses autos na sede da Unidade auditada.
Para tanto, tendo por escopo atestar o atendimento de todas as condições estabelecidas nos instrumentos editalícios,
segue anexa mídia com a íntegra dos chamamentos retromencionados.
Sintomático que o instituto do chamamento público não se confunde com licitação e, como tal, não se subsume
obrigatoriamente a nenhum dos regramentos impostos pela Lei 8666/1993, diploma esse tido apenas por fonte
subsidiária. Portanto, diferentemente da evidência constatada de que a formação dos autos se onerou à revelia do art. 38,
VI. da Lei 8666/93. ao revés disso, tem-se que os referidos procedimentos de credenciamento ou chamamento público
reclamaram contratação direta pela Administração Pública com pareceres técnicos, consoante documento anexo. 
As características dos chamamentos não dimana relação de exclusão em relação a um ou outro serviço, e sim, a certeza
de que o conglobado de prestadores que atendam ao interesse público são fundamentais para a essência do que se
pretende alcançar, justamente pela inviabilidade de disputa, já que a comunhão de interesses é a regra. A respeito da
essência do chamamento, cumpre trazer à colação as lições de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes': Observe que a
jurisprudência já consagrou pelo menos três possibilidades do uso do credenciamento, mas sempre excluindo a vontade
da Administração na determinação da demanda por credenciado. No caso do serviço médico e de treinamento o TCU
aceitou a escolha pelo próprio servidor interessado; no caso dos serviços advocatícios, a definição do advogado,
incumbido de contestar ou propor a ação, será feita por sorteio aleatório entre todos os credenciados, excluindo-se sempre
os sorteados anteriormente;
E, acerca do credenciamento, Joel de Menezes Niebhur conceitua- o: espécie de cadastro em que se inserem todos os
interessados em prestar certos tipos de serviços, conforme regras de habilitação e remuneração prefixadas pela própria
Administração Pública. Todos os credenciados celebram sob as mesmas condições, contrato administrativo, haja vista
que, pela natureza do serviço, não há relação de exclusão, isto é, o serviço a ser contratado não precisa ser prestado com
exclusividade por um ou por outro, mas é prestado por todos. Notabilize-se, ainda, que a Lei Ordinária do Estado da Bahia
n.9.433 de 01 de março de 2005, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências, pode se tomar
diploma legal subsidiário e integrar a base legal do presente procedimento, no que não for incompatível com todo o
regulamento discriminado nas cláusulas que integram o termo de referência.
Justificativa apresentada pela Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira:
Apontam os auditores que os processos administrativos de Chamada Pública dos Contratos nº 029/2014 e nº 048/2016
não contemplam na íntegra as formalidades estabelecidas na legislação específica. Os atos administrativos para
realização do Chamamento Público nº 001/2013, são de inteira responsabilidade da gestão anterior, restando, ao antigo
secretário José Antônio Chagouri Ocké apresenta-los, já que a referida documentação não foi encontrada nos arquivos
físico e digitais da Secretaria Municipal de Saúde. Diante da impossibilidade de apresentação da documentação
requisitada, já que referidos documentos não foram disponibilizados pelo antigo gestor, requer a mudança de Constatação
para CONFORME, ou a responsabilização do anterior secretário José Antônio Chagouri Ocké. Esclarecendo, por fim, que
o Município de Ilhéus ingressará com Representação e Ação de Improbidade Administrativa em face do referido
secretário.

Análise da Justificativa: Quando as manifestações apresentadas, esclarecemos que Srº José Antônio Chagouri Ocke encaminhou o
processo do credenciamento nº 01/13 com juntada do respectivo parecer técnico, como também o parecer
técnico relacionado ao credenciamento nº 01/15. Nesse sentido, a equipe de auditoria acata a conformidade
requerida pelos gestores.

Acatamento da Justificativa: Sim
Responsável(eis)
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Nome CPF/CNPJELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 513577
Subgrupo: Execução Orçamentária
Item: Comprovação de despesas
Constatação: A Secretaria Municipal de Ilhéus efetuou pagamentos no montante de R$3.714.355,31, entre 2014 a 2017, a Clinica

CENOE referentes aos serviços de tratamento do glaucoma prestados aos usuários do SUS.
Evidência: Da análise dos processos de pagamentos verificamos que Secretaria Municipal de Saúde pagou a Cínica CENOE,

exercícios de 2014 a 2017, o montante de R$3.714.355,31 (três milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta
e cinco reais e trinta e um centavos), recursos financeiros vinculados ao componente FAEC/SIA Tratamento de Doenças
do Aparelho da Visão, correspondentes a consultas e tratamentos oftalmológicos de paciente portadores de glaucoma,
conforme discriminados a seguir: 
-2014, pagos o valor de R$ 825.351,40 (oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um real e quarenta
centavos);
-2015, pagos o valor de R$ 707.484,71 (setecentos e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um
centavos);
-2016, pagos o valor de R$ 1.170.177,29 (sendo R$107.223,06 em consultas e R$ 1.602.894.23 em colírios);
-2017, pagos R$ 1.011.401,91 (sendo R$ 48.212,90 em consultas e R$ 963.189,01 em colírios).
Valores dos serviços pagos, conforme tabela de procedimentos do SUS constante no ANEXO V da Portaria SAS/MS nº
288 de 19 de maio de 2008.

Fonte da Evidência: Processos de pagamento e controle de pagamento dos prestadores de serviços de saúde do exercício do ano de
:2014 (152, 701, 417, 459,892, 1262, 1595, 2089, 2383, 2972, 3231, 3601); 2015(122,749, 1836, 2265, 1129,
2773, 3204, 3690);2016 (1480, 1483, 1484, 1497, 2152, 2153, 2383, 2384, 2899, 2900, 3337, 3338, 3890, 3973,
3974); 2017 (1945, 1947, 956, 958, 948, 949, 2690, 2691, 3429, 3430, 3880, 3881, 4231, 4232, 5005, 5352) e
processo nº 003/2018 referente a outubro de 2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 513647
Subgrupo: Execução Orçamentária
Item: Registros Contábeis
Constatação: Não identificada, nos processos de pagamentos do período de 2014 a 2017, à relação dos procedimentos

oftalmológicos referentes ao programa glaucoma realizados pelo Centro de Olhos Especializados.
Evidência: Nos processos de pagamentos examinados, relativos às prestações de serviços oftalmológicos do programa glaucoma

(consultas, acompanhamentos, tratamentos) realizados pelo CENOE, competências de 2014 a 2017, verifica-se nas
Notas Fiscais Eletrônicas o atesto comprovando a prestação dos serviços e a Autorização de Pagamento emitida pelo
gestor da saúde, mas não consta relação com o quantitativo dos procedimentos realizados nos pacientes portadores de
glaucoma, em desacordo com as disposições contidas nos artigos 62, combinado com § 2º, inciso III do artigo 63 da Lei
4.320/64, todos com suas alterações, que estabelecem "o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação,ou seja, verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, entre eles, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço".
Ademais, registre-se que a única obrigatoriedade cinge-se ao fato de que a nota fiscal relaciona-se à fonte de recurso
(FAEC, MAC) aplicável na realização do serviço respectivo.

Fonte da Evidência: Processos de Pagamentos, competências de 2014 a 2017.
Conformidade: Não Conforme
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Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura:
De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antônio Chagouri Ocke:
No atinente ao achado em tela, a evidência audiíada revela que do período de 2014 a 2017 as notas fiscais emitidas não
relacionaram o quantitativo dos procedimentos, em suposta violação aos dispositivos constantes da Lei 4.320/64.
Ocorre, todavia, que toda a execução contratual financeira de ambos os processos de chamamento (2013 e 2015)
atenderam com regularidade às fases de constituição e processamento da despesa, não havendo nenhuma intercorrência
capaz de macular a efetivação e constatação de que o serviço fora prestado. O profissional técnico da Central de
Regulação apenas liberava a realização do procedimento tão logo viabilizada a solicitação do profissional médico
habilitado à prestação dos serviços, conforme protocolos clinicos.
Apenas para efeito de contextualização, ressalte-se que o sistema SIA (Sistema de Informação Ambulatorial/síntese de
produção) intermedeia a interface entre o prestador e a própria Central de Regulação de modo que as solicitações são
alimentadas em tempo real e encaminhadas ao Ministério da Saúde. Daí porque cada nota fiscal associa-se aos relatórios
que foram alimentados no relatório gerado a partir da síntese de produção, com a discriminação minudente de todos os
serviços, não havendo a obrigatoriedade, inclusive contratual, para indicação do quantitativo de procedimentos, já que nos
termos do chamamento a Síntese de Produção é documento indissociável da prestação dos serviços e a partir dela se
pode chegar à efetiva comprovação dos serviços prestados.
Assim, todos os arquivos digitais estão disponíveis no computador do faturamento da Central de Regulação, mormente
porque são processados pelo sistema ambulatorial oficial do Ministério da Saúde e após conclusão são disponibilizados
para averiguação dos valores apresentados/aprovados.
Após essa fase, conclui-se o processo com a finalização da planilha de pagamento dos serviços prestados, identificando
os valores aprovados pelo sistema. A propósito, vejam-se as redações dos itens editalícios aplicáveis à remuneração dos
serviços prestados relativamente à emissão das Notas Fiscais:
X-DA REMUNERAÇÃO SUS: A remuneração dos serviços obedecerá ao discriminado em valores unitários dos serviços
descritos na Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade, SIA, SIH/SUS, Projeto
Estratégico de Aumento do Acesso aos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares no Âmbito do SUS, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde, conforme Resolução n® 029/2015, incentivos financeiros à contratualização para as
Unidades Hospitalares cujas demandas sejam atreladas a fins específicos de atendimentos 24h(urgência/emergência,
pediatria, e/ou maternidade), incrementos pactuados decorrentes de transferências decorrentes de autorizações legais,
resoluções de Instituições em Saúde, e outros instrumentos congêneres que provisionem recursos para a SAÚDE pública
municipal. Os valores financeiros relativos aos serviços efetivamente prestados deverão ser repassados aos prestadores
de serviço contratualizados até o 20® dia útil do mês subsequente à emissão da nota fiscal de serviço, através de
depósitos bancários, mediante a apresentação da nota fiscal.
X-DA REMUNERAÇÃO: A remuneração dos serviços obedecerá ao discriminado em valores unitários dos serviços
descritos nas Tabelas de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade, SIA e SIH/SUS
Anexo V e VI. Os valores financeiros relativos a serviços prestados deverão ser repassados aos prestadores de serviço
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contratualizados até o 20® dia útil do mês subseqüente à emissão da nota fiscal de serviço, através de depósitos
bancários, mediante a apresentação da nota fiscal.
Períilhando-se o relatório SIA que fica arquivado anualmente na Central de Regulação e que a própria auditoria tem
poderes de investigação para o seu levantamento, assevere-se a possibilidade de relacionar os quantitativos de
procedimentos correspondentes às notas fiscais que lhes são correlatas. Não há nenhuma dificuldade nesse estudo para
o fim de comprovar esse liame, até porque o prestador habilitado, a CENOE, emitiam as notas fiscais, incluindo
especialmente a execução dos serviços itinerantes realizados em Jequié, mediante autorização do próprio Estado da
Bahia, conforme se verá do tópico pertinente.
Aponta-se com clareza que não houve nenhuma irregularidade nos atendimentos médicos em relação ao diagnóstico de
glaucoma e nas prescrições de colírios. Ademais, registre-se que a única obrigatoriedade cinge-se ao fato de que a nota
fiscal relaciona-se à fonte de recurso (FAEC, MAC) aplicável na realização do serviço respectivo.

Justificativa apresentada pela Sr.ª. Elizangela Santos de Oliveira:
Os auditores não identificaram nos processos de pagamentos do período de 2014 a 2017 à relação dos procedimentos
oftalmológicos referentes ao programa glaucoma pelo Centro de Olhos Especializados. Inicialmente, se destaca que o
Ministério da Saúde tem acesso à produção das unidades que efetuam serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde,
que comprovam o quantitativo físico financeiro dos serviços ofertados. Pode-se inferir através do relatório sintético de
procedimentos por Unidade anexado a esta defesa que o Sistema de Informação Ambulatorial - SIA (anexo) processou as
informações lançadas pela Unidade. A Secretaria Municipal de Saúde solicitou nota fiscal baseado no relatório gerado
pelo faturamento com base nas informações criticadas e processadas pelo referido Sistema. 
Diante do exposto, requer a mudança de Constatação para CONFORME.
O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: A gestora Srª Elizangela Santos de Oliveira encaminhou o relatório sintético dos procedimentos por unidade,
dessa forma a equipe acata parcialmente a justificativa apresentada. Lembramos que a alimentação do
Sistema de Informação Ambulatorial - SIA, não exclui a juntada nos processos de pagamentos da relação dos
procedimentos realizados e do nome dos pacientes atendidos.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Juntar aos processos de pagamentos os documentos dispostos nos artigos 62, combinado com § 2º, inciso III do artigo

63 da Lei 4.320/64, todos com suas alterações, que estabelecem "o pagamento da despesa só será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação, ou seja, verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito, entre eles, os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço".

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 514750
Subgrupo: Contrato
Item: Pagamento
Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde pagou serviços médicos oftalmológicos do glaucoma prestados pela Clínica CENOE
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em local divergente do contratado.
Evidência: Nos processos de pagamentos e na Planilha de Controle de Pagamentos Ambulatorial dos Prestadores de Saúde-FAEC

foram verificados pagamentos de despesas com recursos financeiros vinculados ao componente FAEC/SIA Tratamento
de Doenças do Aparelho da Visão ao CENOE referentes aos procedimentos médicos relacionados ao glaucoma
prestados no município de Jequié/BA. O valor pago foi de R$ 692.913,35 (seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e
treze reais e trinta e cinco centavos) correspondente a produção dos meses de abril, maio, junho, agosto de 2016 e maio de
2017. As Notas Fiscais emitidas pela Clínica CENOE, relacionadas aos meses de produção supracitados, não
discriminam qual o valor correspondente aos procedimentos realizados em cada município, apenas a NF 12581
relacionada ao processo de pagamento nº 4232/17, faz referência dos procedimentos realizados em Ilhéus e Jequié (no
caso foi acompanhamento do glaucoma com colírios). Pagamentos realizados sem cobertura contratual com ciência do
Secretário Municipal de Saúde, Chefe do Setor de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação do SUS e Chefe do Setor de
Média e Alta complexidade Hospitalar, a época de 2016 a 2017, todos assinaram a planilha de controle de pagamento
ambulatorial dos prestadores de saúde-FAEC.
Diante do exposto, ressaltamos que os procedimentos médicos foram realizados em região de saúde não pertencente ao
município Ilhéus, em desacordo com o contrato 048/16, Cláusula Segunda- Da Execução, que estabelece " os serviços
serão executados pelo contratado com sede na rua Osvaldo Cruz nº 540, Cidade Nova, Ilhéus/BA" e ainda com inciso I, §
2º do Art.63 da Lei 4.320/64, que dispõe sobre a liquidação da despesa por serviços prestados e, esta terá por base o
contrato, ajuste ou acordo, sendo nulo e de nenhum efeito/contrato verbal com a Administração.

Fonte da Evidência: Processos de Pagamentos nº 2383, 2384,2899 , 2900, 3337, 3338, 3973, 3974 de 2016 e nº 4232 de 2017 e
Planilha de Controle de Pagamentos Ambulatorial dos Prestadores de Saúde-FAEC, Extratos Bancários,
exercício de 2014 a 2017.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa do Sr. José Antonio Chagouri Ocke:

No que se refere a não conformidade acima em epígrafe, cumpre notabilizar que esse, talvez, seja o apontamento que se
relaciona a uma justificativa mais simplória. A propósito, tal circunstância, também fora endossada no ano de 2016
mediante nova autorização do Estado por intermédio da Resolução CIB n. 137/2016, em revogação à anterior. Aliás, as
anexas missivas exaradas pela Superintendência de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção Básica (SUREGS),
por sua representante ̀ `Ana Paula Dias de Santana Andrade, corroboram a necessidade dos serviços itinerantes, no que
tange à ampliação dos serviços e universalidade da demanda. Forte em tais considerações requer o acolhimento das
motivações supramencionadas mediante o afastamento da inconformidade referida.
Justificativa apresentada pela Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira
Apontaram os auditores que a Secretaria Municipal de Saúde realizou pagamentos à médicos oftalmológicos do glaucoma
por procedimentos prestados pela Clínica CENOE em local divergente do contratado Os elementos constantes dos autos
demonstram que o município seguiu orientações da Diretoria de Controle das Ações e Serviços de Saúde - DICON,
realizando digitações das APACs no módulo autorizador de Jequié com a faixa numérica do município de Ilhéus para
atendimento de glaucoma do município de Jequié. De acordo com a Resolução CIB nº 163/2015 (revogada), sendo
substituída pela Resolução CIB nº 137/2016 (vigente), que estabelece novas exigências para Prestação do atendimento
itinerante de Glaucoma, é de responsabilidade do Estado, acompanhar a produção e os atendimentos dos serviços de
glaucoma. 
Anexo ofício SUREGS/SESAB/nº 57/2018, datado de 08 de maio de 2018, que dispõe das considerações em atenção ao
item requerido na referida constatação. 
Diante dos fatos acima narrados e da documentação comprobatória, requer a mudança de Constatação para
CONFORME.

Análise da Justificativa: Os gestores, Sr. José Antonio Chagouri Ocke e Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira, encaminharam cópias dos
ofícios SUREGS/SESAB/nº 55, datado de 24 de abril de 2018, nº 57 de 08 de maio de 2018 e Nota Técnica
SUREGS/SESAB datada de 31 de março de 2018, que dispõem sobre o serviço itinerante para atendimento
aos portadores de glaucoma regulamentado pela Resolução CIB nº 163 de 10 de dezembro de 2015 e
Resolução CIB nº 137 de 10 de novembro de 2016, anexas aos ofícios encaminhados.
Porém, em análise as disposições das resoluções e nota técnica supracitada, observamos que para realização
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de serviços itinerantes o município executor, no caso Ilhéus, deveria atender algumas disposições previstas no
ANEXO I da Resolução CIB nº 163 /15, vigente à época que foram prestados os serviços de saúde aos
portadores de glaucoma. Também não obedecido o previsto na Resolução CIB nº 137 de 10 de novembro de
2016 e Nota Técnica, que aprovaram apenas serviços de saúde para realização de triagem de pacientes com
suspeitas de glaucoma. 
Nesse sentido, informamos que não foram encaminhados todos os documentos descritos no ANEXO I da
Resolução CIB nº 163 /15, tais como: a pactuação com a Comissão Intergestores Regional-CIR descrita no o
item 1 alínea B do anexo, bem como o documento relacionado ao item 1 alínea C do anexo. Foi encaminhado,
apenas, o Atesto da Secretária Municipal de Saúde do município de Jequié, correspondente ao item 1 E, anexo
I da referida resolução. 
E, em relação aos serviços itinerantes realizados pelo município de Ilhéus no município de Jequié, no exercício
de 2017, tais como acompanhamento do glaucoma com colírios, divergem do aprovado pela Resolução nº 137
de 2016, que trata de serviço itinerante, apenas, para Triagem de Pacientes com suspeitas de Glaucoma.
Quanto ao contrato celebrado entre o município de Ilhéus e o CENOE não há cláusula com previsão de
atendimento, de forma itinerante, aos portadores de glaucoma em local divergente da sua região de saúde. 
Nesse sentido, a equipe não acata a justificativa apresentada pelos gestores.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
 
Recomendação: Obedecer o disposto no contrato 048/16, Cláusula Segunda- Da Execução, que estabelece " os serviços serão

executados pelo contratado , Clinica CENOE, sede,Ilhéus/BA" e ainda com inciso I, § 2º do Art.63 da Lei 4.320/64, que
dispõe sobre a liquidação da despesa por serviços prestados e, esta terá por base o contrato, ajuste ou acordo, sendo
nulo e de nenhum efeito/contrato verbal com a Administração.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 513810
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade
Constatação: Não identificado relatório de acompanhamento e fiscalização dos Contratos firmados entre a Secretaria Municipal de

Saúde de Ilhéus e a Clínica CENOE.
Evidência: Durante do período da auditoria, entre 05 a 09 de marços de 2018, não foi apresentado, pela SMS de Ilhéus, documento

que demonstrasse a realização do acompanhamento e fiscalização dos serviços oftalmológicos prestados pela Clínica
CENOE para atendimento aos usuários do SUS portadores de glaucoma, objeto dos contratos nº 029/14 e nº 048/16. Há
previsão da Comissão de Acompanhamentos e Fiscalização na Cláusula Décima Primeira-Controle, Avaliação, Vistoria e
Fiscalização do contrato 029/14 e na Cláusula Décima Oitava do contrato nº 048/16, neste há nome de dois servidores
designados para o acompanhar e fiscalizar, porém o objeto dos contratos não foi acompanhado pelo contratante, podendo
comprometer a qualidade da atenção à saúde e resolutividade dos serviços do SUS, em desacordo com Caput e §1º do
Art.67 da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93, que dispõem sobre execução do contrato e a devido acompanhamento e
fiscalização por um representante da Administração especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos, como também com o Art.4º da Portaria SAS/MS nº 288 de 19 de maio de 2008 que dispõe sobre a Política
Nacional de Oftalmologia e estabelece sobre a regulação, controle e avaliação do Gestor Municipal nas Unidades de
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Atenção Especializada em Oftalmologia e os Centros de Referência em Oftalmologia credenciados para prestar
assistência oftalmológica.

Fonte da Evidência: Visita a SMS de 05 a 09 de março de 2018 e Contratos nº 029/14 e 048/16
Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pelo Srº José Antônio Chagouri Ocke :

Na evidência de que trata o achado sobredito, consigne-se que a auditoria aponta suposta inobservância à cláusula
décima primeira da minuta contratual, a saber:
A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou
local, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato.
Com todo o respeito às observações apontadas pela auditoria em relação a esse tópico, todavia, consignou haver prejuízo
à saúde e resolutividade dos serviços sem ao menos apontar com clareza qual, pois, foram os prejuízos irreversíveis. 
Evidentemente que tal imputação não poderá ser generalista, sob pena de malferir o próprio sagrado direito de defesa e
não existe, no caso concreto, a possibilidade de imputar responsabilidade por mera presunção.
Nesse diapasão, ressalte-se que essa constatação é absolutamente insustentável de sorte que durante toda a fase
contratual, o requerente.
Isso porquanto, objetivamente, a sua conformação parte de autorização oriunda do próprio Estado da Bahia, por sua
Secretaria Estadual. 
A evidência refere-se a um pagamento promovido ao prestador CENOE correspondente às produções de abril, maio,
junho e agosto do ano de 2016. Em localidade divergente do contratado, a saber, Jequié.
De mais a mais, saliente-se que as notas fiscais emitidas e revelavam-se em cifra global, e por tipo de fonte de
financiamento utilizado, não por município.
Na própria síntese de produção é possível correlacionar o relatório dos procedimentos aos serviços executados. 
Ocorre, porém, que a partir de 10/12/2015, a Resolução CIB n.163/2015, por intermédio da qual o próprio Estado da Bahia
aprovou o fluxo de atendimento dos serviços itinerantes para o Tratamento do Glaucoma com medicamentos no âmbito da
Política Nacional de Atenção Oftalmológica e definir outras disposições, encampou a possibilidade de os
estabelecimentos credenciados ao tratamento de Glaucoma ofertassem contratualizacões itinerantes, em outras cidades
da Bahia, de sorte a fazer valer a universalidade do atendimento.
Nesse sentido, como na cidade de Jequié o comando da Saúde era único do Estado, portanto, sem prestador apto à
realização dos serviços, se justificava, à luz da anexa Resolução CIB a realização de procedimentos itinerantes àqueles
prestadores previamente autorizados pelo Estado, como foi o caso da CENOE, tudo isso, repita-se, mediante anuência e
recomendação do próprio Estado no processamento dos arquivos APAC (Autorização de Procedimento de Alta
Complexidade) e pagamentos dos serviços com execução em Jequié.
Prova da realização dos procedimentos itinerantes é o próprio relatório anexo dos arquivos da APAC, como também as
notas técnicas exaradas pela Central de Regulação do Estado, enquanto dirigente da pasta, indicara servidores públicos
responsáveis para fiscalização do contrato e que sequer foram apontadas irregularidades passíveis de ocasionar
prejuízos ao interesse público.
Afinal de contas, a auditoria foi analítica e administrativa. Em mais uma vez, o achado remete a suposta violação do
dispositivo inserido na Lei 8666/1993 (art. 67, §1°). Ledo engano! os servidores de fiscalização contratual sempre
desempenhavam o seu múnus no intuito de preservar a prestação dos serviços a todos os usuários, indistintamente.
O outro dispositivo legal referenciado pela auditoria, como supostamente violado, a saber. Portaria SAS/MS n. 288/2008"^,
não se afigura crível
A uma, pois havia Central de Regulação, Controle e Avaliação, com médico regulador liberavam os procedimentos de
rotina, após o paciente passar por especialista.
A duas, pois os contratos possuíam dois fiscais administrativos para depuração de suas etapas executivas, subordinando-
se, ainda, à verificação de todos os requisitos legais dos contratos próprios da área de saúde.
Pois, bem, se não havia irregularidade contratual, mediante constatação dos seus fiscais administrativos, em conjunto
com a Central de Regulação que tinha função de controle e auditoria, por maior razão, não se poderia sequer instaurar
procedimento para apurar eventual inconsistência na execução dos serviços.
Justificativa apresentada pela Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira:
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Os auditores informaram que não identificaram o relatório de acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados entre
a Secretaria Municipal de Ilhéus e a clínica CENOE .A defesa esclarece que os dois servidores designados na gestão
anterior para fiscalização dos contratos nº 029/2014 e 048/2016 não se encontram mais lotados na Secretaria Municipal de
Saúde de Ilhéus (documento em anexo), que configura a impossibilidade de esclarecimentos. Diante dos fatos acima
narrados e da documentação comprobatória, requer a mudança de Constatação para CONFORME, ou a
responsabilização do anterior secretário José Antônio Chagouri Ocké. 
Esclarecendo, por fim, que o Município de Ilhéus ingressará com Representação e Ação de Improbidade Administrativa
em face do referido secretário.

Análise da Justificativa: Quanto a manifestação apresentada pelo ex gestor Srº José Antônio Chagouri Ocke, esclarecemos que o texto
da evidência, como se vê, não faz colocações a respeito da sua afirmação a seguir "a evidência refere-se a um
pagamento promovido ao prestador CENOE correspondente às produções de abril, maio, junho e agosto do
ano de 2016, em localidade divergente do contratado, a saber, Jequié", trata-se de uma argumentação
colocada equivocadamente.
Já em relação à manifestação apresentada pela atual gestora Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira informamos
que o desligamento dos servidores designados para a fiscalização do contrato supracitado, não
impossibilitava a administração pública de realizar a fiscalização, uma vez que o contrato ainda estava em
execução e novos servidores deveriam ser designados para tal atividade. 
Considerando que não foi encaminhado documento comprobatório que demonstrasse a realização do
acompanhamento e fiscalização do contrato, a equipe mantém a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
 
Recomendação: Cumprir o preconizado no Caput e §1º do Art.67 da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93,que dispõem sobre execução do

contrato e a devido acompanhamento e fiscalização por um representante da Administração especialmente designado,
que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos, como também com o Art. 4º da Portaria SAS/MS nº 288 de 19 de maio
de 2008 que dispõe sobre a Política Nacional de Oftalmologia e estabelece sobre a regulação, controle e avaliação do
Gestor Municipal nas Unidades de Atenção Especializada em Oftalmologia e os Centros de Referência em Oftalmologia
credenciados para prestar assistência oftalmológica

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 517446
Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial
Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS
Constatação: Cobranças indevidas de procedimentos e a não comprovação da prestação de serviços relacionados com glaucoma

resultaram na impugnação de recursos do Fundo de Ações Estratégicas-FAEC repassados para o CENOE.
Evidência: Foram impugnados recursos no valor total de R$46.755,95 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e

noventa e cinco centavos) do Fundo de Ações Estratégicas-FAEC, objeto das constatações nºs 515040 (R$38.223,88),
515042 (R$6.857,61) e 515150 (R$1.674,46) constantes do Relatório do CENOE, referentes a não apresentação de
documentação comprobatória da prestação de serviços aos usuários do SUS relacionados com o glaucoma, bem como a
realização de procedimentos, em desacordo com as Portarias SAS/MS nº.288, de 19 de maio de 2008 e n°920, de 15 de
dezembro de 2011. A planilha de devolução, referente às citadas constatações constituem parte integrante do relatório do
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CENOE.
Fonte da Evidência: Prontuários analisados no período de 06 a 09/03/2018 (1.010 prontuários); Relatório de APAC/MS nominal

CENOE-2014 a 2017 (CNES 6671993), elaborada pela COSIN/DENASUS/SEGEP/MS; SIGTAP/MS-Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, consulta de 13 a 21/03/2018.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura: 

De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antonio Chagouri Ocke:
Como também exigir dos próprios profissionais médicos a forma pela qual deveriam agir, como se entidade de classe
fosse. A municipalidade apenas fiscalizava o atendimento às normas que lhe eram subordinadas, na exata medida de sua
competência administrativa e contratual. Trata-se, pois, de informação a ser capitaneada e obtida exclusivamente pelo
prestador.

Justificativa apresentada pela Sr.ª Elizângela Santos de Oliveira:
Os auditores apontaram que em virtude de cobranças indevidas de procedimentos e a não comprovação da prestação de
serviços relacionados com glaucoma resultaram na impugnação de recursos do Fundo de Ações Estratégicas - FAEC
repassados para o CENOE. A Secretaria Municipal de Saúde adotará medidas corretivas visando à melhoria da execução
do Programa para tratamento do Glaucoma.

O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativa.
Análise da Justificativa: A defesa apresentada pelo Srº José Antônio Chagouri Ocke, ex Secretário de Saúde, não responde ao

apontado na evidência. Enquanto que, a Gestora atual da Saúde relata adoção de medidas corretivas na
execução do programa de Glaucoma. Considerando documentos apresentados pela clínica CENOE a
Proposição de Devolução passou ao valor total de R$44.458,07 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e oito reais e sete centavos), objeto das constatações nºs 515040 (R$37.704,22), 515042
(R$5.079,39) e 515150 (R$1.674,46) constantes do Relatório do CENOE, referentes a não apresentação de
documentação comprobatória da prestação de serviços aos usuários do SUS. Assim, o Srº José Antônio
Chagouri Ocke (Exercício: 09.09.2013 a 02.01.2017); a Srª Luciene Bonfim de Moura (Exercício: 02.01.2017 a
19.01.2017); o Sr º Oswaldo Arthur Dunkel (Exercício: 19.01.2017 a 11.05.2017) e a Srª Elizângela Santos de
Oliveira (Exercício: 11.05.2017 até a data atual), abrangendo o período auditado de 2014/2017, validaram e
autorizaram pagamentos de faturas referentes à contratação de serviços de Consultas de
Diagnóstico/Reavaliação de Glaucoma não prestados, de dispensação de medicamentos para
acompanhamento do glaucoma a sem a comprovação da sua prestação e de Consultas para
Diagnóstico/Reavaliação de Glaucoma em quantitativo anual superior ao estabelecido no SIGTAP, resultando
em pagamentos indevidos com recursos financeiros oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e
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Compensação (FAEC), destinados às ações e serviços aos portadores de glaucoma atendidos pelo SUS. Os
responsáveis supracitados, não deveriam ter validado nem autorizado pagamentos com recursos públicos dos
procedimentos efetivamente não comprovados.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Co-Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: A SAS/MS para conhecimento da presente constatação e adoção dos procedimentos a seu cargo, conforme estabelece

o Anexo I, Inciso IV do Artigo 40, do Decreto nº 8.901, de 10/11/2016, combinado com o Inciso VIII do Artigo 2º do
Decreto nº 3.964, de 10/10/2001, visando à elisão do dano e/ou impropriedade ocorrida com recursos de origem federal,
indicado no Capítulo "Proposição de Devolução", referente às constatações nºs 515040 (R$37.704,22), 515042
(R$5.079,39) e 515150 (R$1.674,46) constantes do Relatório do CENOE, com os acréscimos legais, observados os
princípios norteadores dos processos administrativos.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ATENCAO A SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE 00.394.544/0129-49
 

Recomendação: Realizar periodicamente controle e avaliação das Unidades de Atenção Especializadas em Oftalmologia, credenciadas
pelo município, de acordo ao estabelecido no Art. 4° da Portaria SAS/MS nº288, de 19 de maio de 2008 e no Item 11 do
Anexo da Portaria SAS/MS nº1279, de 19 de novembro de 2013.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Recomendação: A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA para adoção de providências legais no sentido de instar o Centro de
Olhos Especializados LTDA-CENOE para devolver ao Fundo de Saúde dessa Secretaria os valores recebidos
irregularmente, no total de R$44.458,07 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos),
objeto das constatações nºs 515040 (R$37.704,22), 515042 (R$5.079,39) e 515150 (R$1.674,46) constantes do
Relatório do CENOE. Tal devolução de recursos deverá ser acrescida de correção monetária e encargos legais, com
juros moratórios, a serem calculados com base nos índices oficiais adotados por esse ente federado. A atualização
monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor do debito deverão ser calculados considerando o período
compreendido entre a data do fato gerador indicado em cada item de devolução e a data da atualização, devendo o
relatório ser encaminhado pela Secretaria de Saúde a auditado em até 15 (quinze) dias, a contar da data do cálculo. Até
90 (noventa) dias do recebimento deste relatório pela Secretaria de Saúde, a Gestora Local do SUS deverá informar à
Unidade Desconcentrada do DENASUS nesta UF sobre as providências adotadas. Ressalta-se que conforme consta
no relatório final da auditoria foram assegurados a todos o amplo direito ao contraditório com a oportunidade de
apresentação de justificativas no decorrer da auditoria nos termos do inciso LV do Art. 5° da Constituição Federal e de
acordo com os procedimentos estabelecidos pela Portaria DENASUS n°24/2004, substituída pela Portaria GM/MS
n°742/2012.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
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Tópico: Gestão

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 515049
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Habilitação do Serviço
Constatação: Os Serviços de Oftalmologia no município de Ilhéus contempla o cuidado ao Portador de Glaucoma no âmbito da

Política Nacional de Atenção Oftalmológica.
Evidência: O município de Ilhéus, no exercício avaliado, contava com duas Unidades Especializadas em Oftalmologia credenciadas e

habilitadas para procedimentos relacionados ao Glaucoma, através de Resolução CIB e mantidas, no Sistema do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), sob o código 0506-Tratamento do Glaucoma com
Medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, atendendo ao previsto na Portaria/SAS/MS
nº288, de 19 de maio de 2008, que define os critérios para o credenciamento e habilitação das Unidades de Atenção
Especializadas em Oftalmologia. Ressalta-se que a Portaria GM/MS nº 419, de 23 de fevereiro de 2018 confirmou a
habilitação do Hospital de Olhos de Ilhéus e do CENOE no CNES e habilitou a Clínica ELCLIN.

Fonte da Evidência: Resolução CIB nº052/2013 e nº032/2016, Portaria GM/MS nº 419, de 23 de fevereiro de 2018 e Consulta CNES
em 16.03.2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação Constatação Nº: 515046
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Rotinas de Trabalho
Constatação: O atendimento aos pacientes de Oftalmologia, em Consulta Especializada, é regulado e autorizado pela Central de

Regulação do Município de Ilhéus.
Evidência: O Complexo Regulador Municipal estabeleceu um fluxo para atendimento dos pacientes de oftalmologia utilizando o

sistema SISREG III. Os usuários são encaminhados pelas UBS para realização da Consulta Médica em Atenção
Especializada (0301010072), em uma unidade prestadora do serviço, na suspeita de Glaucoma, o paciente é regulado
para realizar a Consulta para Diagnóstico/Reavaliação de Glaucoma (0301010102). Após a confirmação da patologia, o
paciente é inserido no programa e as demais consultas inerentes ao tratamento de glaucoma, são agendadas pela
Unidade Prestadora através do sistema SISREG III, seguindo critérios próprios. O descrito está em acordo com o previsto
no Art. 4° da Portaria SAS/MS nº288, de 19 de maio de 2008 que versa sobre a regulação pelo Gestor Municipal.

Fonte da Evidência: Ofício n°183 de 19 de maio de 2016, emitido pelo Setor de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação do SUS do
Município de Ilhéus, Declaração emitida pela Secretária Municipal de Saúde em 07 de março de 2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 515565
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas
Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus não realiza avaliações periódicas nas Unidades de Atenção Especializada

em Oftalmologia.
Evidência: Não foram apresentados documentos que comprovassem o monitoramento e avaliação dos serviços referente ao período

auditado, visando verificar o cumprimento das normas estabelecidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Glaucoma, inclusive quanto ao acesso assistencial e tratamento medicamentoso utilizado no portador de Glaucoma. O
disposto está em desacordo com o previsto no Art. 4° da Portaria SAS/MS nº288, de 19 de maio de 2008 que versa sobre
controle e avaliação pelo Gestor Municipal, combinado com o item 11 do Anexo da Portaria SAS/MS nº1279, de 19 de
novembro de 2013.

Fonte da Evidência: Documentação apresentada.
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Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura: 

De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antonio Chagouri Ocke: 
No tocante à constatação em testilha, vale reverberar que não só os fiscais contratuais depuravam as condições
habilitatórias do prestador, como também a Central de Regulação fazia vistoria das obrigações mantidas pela CENOE.
Tanto é que para a liberação dos processos de pagamentos, era condição sine qua non a preservação das condições
jurídicas do prestador desde o início de sua execução contratual. Outro fator que chama atenção é o fato de que não
poderia o município usurpar da competência da atividade médica para subsidiar as prescrições, mas que estão previstos
para migrar e integrar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) no SUS e passarão a ser
fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. É por essa razão que a rotina se inicia no agendamento da consulta no
posto, médico prestador preenche a AP AC, conforme terapêutica por ele mesmo escolhida (medicamento de 1ª linha ou
não) a fim de que o médico autorizador aprove a realização do procedimento. Ficam as constatações supramencionadas
impugnadas mediante o regular conhecimento das justificativas apresentadas.

Justificativa apresentada pela Sr.ª Elizangela Santos de Oliveira:
Constataram os auditores que a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus não realiza avaliações periódicas nas Unidades
de Atenção Especializada em oftalmologia. 
Se encontra em andamento auditorias de inspeção inclusive no prestador CENOE, e as constatações são encaminhadas
ao conhecimento da Procuradoria Geral do Município, acompanhadas de avaliação e recomendações para
aprimoramento das atividades de gestão. Diante da adoção de medidas corretivas, requer a mudança de Constatação
para CONFORME.

O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativas.
Análise da Justificativa: O Srº José Antônio Chagouri Ocke relata em sua defesa vistorias realizadas no prestador pela Central de

Regulação e fiscais contratuais, contudo, não apresentou documentos comprobatórios. Entretanto,
considerando a declaração da atual Gestora da Saúde quanto a instalação de auditorias, inclusive no
prestador auditado, fato este, corroborado com o Relatório Final publicado em 28.05.2018 no Diário Oficial do
Município, nº 123, a equipe acata parcialmente a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00
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OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Realizar periodicamente controle e avaliação das Unidades de Atenção Especializadas em Oftalmologia, credenciadas

pelo município, de acordo ao estabelecido no Art. 4° da Portaria SAS/MS nº288, de 19 de maio de 2008 e no Item 11 do
Anexo da Portaria SAS/MS nº1279, de 19 de novembro de 2013.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 515051
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS
Constatação: Os mecanismos de autorização dos procedimentos para atenção ao portador de Glaucoma não estão de acordo com

as normas vigentes.
Evidência: Os Laudos para Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de pacientes com glaucoma do CENOE são

apresentados para avaliação e autorização sem as seguintes informações: inclusão dos resultados dos exames (acuidade
visual, tonometria, fundoscopia) no campo e o campo do Procedimento Principal não está descrito conforme definido no
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP). A despeito do relatado os procedimentos são
autorizados pelos médicos assistenciais designados pelo Gestor da Saúde no município, como também, não são
considerados os critérios mínimos de monitoramento referente à periodicidade das Consultas de Diagnóstico/Reavaliação
(030101010-2) e de Acompanhamento (030305001-2) e do tratamento, como verificação das doses prescritas e
dispensadas. Os fatos supracitados estão em desacordo ao disposto no Manual Técnico Operacional SIA/SUS aprovado
pela Portaria GM/MS n°396, de 12 de abril de 2000, que versa sobre o correto preenchimento dos laudos e a autorização
dos procedimentos (APAC) e ao item 11 do Anexo da Portaria SAS/MS nº1279, de 19 de novembro de 2013 que aprova o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma, combinado com a Portaria SAS/MS nº920, de 15 de dezembro
de 2011 que estabelece os critérios mínimos para os procedimentos relacionados ao glaucoma.

Fonte da Evidência: Laudos para Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambulatoriais referentes aos exercícios de 2014-2017,
Declaração emitida pela Secretária Municipal de Saúde em 07 de março de 2018, Portaria n° 318/2016/Gabinete
do Prefeito/Prefeitura Municipal de Ilhéus.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura: 

De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antonio Chagouri Ocke: 
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Com referência às evidências em tela, tem-se que a auditoria contesta protocolos clínicos referenciados pelos
profissionais médicos, e por esse motivo, devem ser tratadas em conjunto. Pois, bem, mais vez colocar em cheque a
credibilidade do
atendimento médico, sobretudo em análise administrativa, que não possui o condão de compulsar responsabilidades
subjetivas no exercício profissional, é conduta extremamente reprovável, a menos que se conseguisse comprovar o
prejuízo no atendimento, o que não é o caso dos autos que sequer se enveredou por essa via. Pois, bem, mais vez colocar
em cheque a credibilidade do atendimento médico, sobretudo em análise administrativa, que não possui o condão de
compulsar responsabilidades subjetivas no exercício profissional, é conduta extremamente reprovável, a menos que se
conseguisse comprovar o prejuízo no atendimento, o que não é o caso dos autos que sequer se enveredou por essa via. 
11 Regulaçâo/controle/avaliaçào pelo gestor Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste
Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento bem como a verificação periódica das doses prescritas e
dispensadas e a adequação de uso e do acompanhamento pós-tratamento. O diagnóstico, a indicação terapêutica, a
prescrição de medicamentos) e o acompanhamento devem ser realizados exclusivamente por médicos oftalmologistas.
Atentar para mudança da
legislação vigente sobre o fornecimento dos medicamentos para uso tópico ocular, que são, na data da publicação deste
Protocolo, fornecidos pelos estabelecimentos de saúde e ressarcidos por APAC, como procedimentos. A evidência
constante na inconformidade em atinência aponta para cobranças indevidas de procedimentos e a não comprovação da
prestação dos serviços em Glaucoma. Entretanto, saliente-se que os próprios arquivos de processamento certificam a
regular prestação dos serviços. Entretanto, mediante incursões nos prontuários dos pacientes, o
que é protegido por sigilo nos termos da lei e que fica sob a responsabilidade do
prestador, se poderia certificar se houve ou não a prestação dos serviços. Portanto, a apresentação desse tipo de prova
compete ao próprio prestador (CENOE) quem deverá apresentar a documentação pertinente , ao tempo em que o
município apenas certificava, controlava e auditava a liberação dos serviços, solicitados pelos oftalmologistas
prestadores, não havendo nenhuma caracterização de que os serviços não foram prestados. Para a comprovação do
aludido, requer, pois, que seja oficiado
ao prestador CENOE a apresentação das provas em direito admitidos, ou conforme o
caso, reapresentação dos exames realizados.

Justificativa apresentada pela Sr.ª. Elizângela Santos de Oliveira:
Os auditores apontaram que os mecanismos de autorização dos procedimentos para atenção ao portador de glaucoma
não estão de acordo com as normas vigentes. 
Foram realizadas recomendações ao setor competente, e ao prestador visando manter os respectivos processos dos
pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, assim como apuração das causas de algumas falhas
identificadas, além da instauração de processo administrativo para atribuição de responsabilidades e adoção de medidas
preventivas e corretivas. Diante da adoção de medidas corretivas, requer a mudança de Constatação para CONFORME.

O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativas.
Análise da Justificativa: O disposto na evidência não contesta protocolos clínicos ou atendimentos médicos, como relatado pelo Srº

José Antônio Chagouri Ocke em sua defesa, e sim, sobre os critérios necessários no preenchimento do laudo
de solicitação, para Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, previsto no Manual Técnico Operacional
SIA/SUS aprovado pela Portaria GM/MS n°396, de 12 de abril de 2000 e quanto à periodicidade das consultas
de diagnóstico e acompanhamento, estabelecida no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos
do SUS (SIGTAP). A defesa apresentada pela Srª Elisangela Santos de Oliveira corrobora com os fatos
evidenciados e informa a proposta de medidas corretivas e organização do processo de trabalho.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
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LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49

 
Recomendação: Cumprir o estabelecido na legislação, quanto aos critérios fundamentais para autorização dos procedimentos

relacionados ao glaucoma preconizado no Manual Técnico Operacional SIA/SUS aprovado pela Portaria GM/MS n°
396, de 12 de abril de 2000 e observar os critérios mínimos de monitoramento referente à periodicidade das Consultas
de Diagnóstico/Reavaliação e de Acompanhamento e do tratamento previstos no item 11 do Anexo da Portaria SAS/MS
nº 1279, de 19 de novembro de 2013, combinado com a Portaria SAS/MS nº 920, de 15 de dezembro de 2011.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 515050
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Acesso/Atendimento à Demanda
Constatação: A Programação Físico-Orçamentaria-FPO do CENOE apresenta um quantitativo de associação de medicamentos

para o tratamento do glaucoma superior ao preconizado na legislação.
Evidência: Em análise da Programação Físico-Orçamentaria-FPO do CENOE, referente ao período auditado, verificou-se que o

quantitativo destinado às associações medicamentosas é superior às demais linhas de tratamento. A Gestão não
considerou o definido na legislação que prevê uma média de 70% de pacientes em tratamento de glaucoma utilizam
medicamentos de 1ª linha, em desacordo com o Inciso IV, § 1° da Portaria SAS/MS n°288 de 19 de maio de 2008.

Fonte da Evidência: Programação Físico-Orçamentaria-FPO referente aos exercícios de 2014-2017.
Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura: 

De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antonio Chagouri Ocke: 
Com referência às evidências em tela, tem-se que a auditoria contesta protocolos clínicos referenciados pelos
profissionais médicos, e por esse motivo, devem ser tratadas em conjunto. Pois, bem, mais vez colocar em cheque a
credibilidade do atendimento médico, sobretudo em análise administrativa, que não possui o condão de compulsar
responsabilidades subjetivas no exercício profissional, é conduta extremamente reprovável, a menos que se conseguisse
comprovar o prejuízo no atendimento, o que não é o caso dos autos que sequer se enveredou por essa via. Pois, bem, mais
vez colocar em cheque a credibilidade do atendimento médico, sobretudo em análise administrativa, que não possui o
condão de compulsar responsabilidades subjetivas no exercício profissional, é conduta extremamente reprovável, a
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menos que se conseguisse comprovar o prejuízo no atendimento, o que não é o caso dos autos que sequer se enveredou
por essa via. 
11 Regulação/controle/avaliação pelo gestor Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste
Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento bem como a verificação periódica das doses prescritas e
dispensadas e a adequação de uso e do acompanhamento pós-tratamento. O diagnóstico, a indicação terapêutica, a
prescrição de medicamentos e o acompanhamento devem ser realizados exclusivamente por médicos oftalmologistas.
Atentar para mudança da legislação vigente sobre o fornecimento dos medicamentos para uso tópico ocular, que são, na
data da publicação deste Protocolo, fornecidos pelos estabelecimentos de saúde e ressarcidos por APAC, como
procedimentos. A evidência constante na inconformidade em atinência aponta para cobranças indevidas de
procedimentos e a não comprovação da prestação dos serviços em Glaucoma. Entretanto, saliente-se que os próprios
arquivos de processamento certificam a regular prestação dos serviços. Entretanto, mediante incursões nos prontuários
dos pacientes, o que é protegido por sigilo nos termos da lei e que fica sob a responsabilidade do prestador, se poderia
certificar se houve ou não a prestação dos serviços. Portanto, a apresentação desse tipo de prova compete ao próprio
prestador (CENOE) quem deverá apresentar a documentação pertinente , ao tempo em que o município apenas
certificava, controlava e auditava a liberação dos serviços, solicitados pelos oftalmologistas prestadores, não havendo
nenhuma caracterização de que os serviços não foram prestados. Para a comprovação do aludido, requer, pois, que seja
oficiado ao prestador CENOE a apresentação das provas em direito admitidos, ou conforme o caso, reapresentação dos
exames realizados.

Justificativa apresentada pela Sr.ª. Elizângela Santos de Oliveira:
Os auditores concluíram que a Programação Físico Orçamentaria - FPO do CENOE apresenta um quantitativo de
associação de medicamentos para o tratamento do glaucoma superior ao preconizado na legislação. Os valores foram
repassados conforme alocação do recurso condicionada a FPO - Ficha de Programação Orçamentária que corresponde à
programação dos procedimentos físicos e financeiros do prestador de serviço.

O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativas.
Análise da Justificativa: O Srº José Antônio Chagouri Ocke mais uma vez, relata em sua defesa, situações não abordadas na evidência

como a referência de cobranças indevidas de procedimentos e a não comprovação da prestação dos serviços
em Glaucoma e não justifica o fato da FPO não atender ao previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas do Glaucoma, aprovado pela Portaria MS/SAS nº 1279 de 19.11.2013, cuja metodologia para
elaboração das Diretrizes para o tratamento do Glaucoma foi baseada em meta-análises, revisões periódicas
sistemáticas, livros-texto de medicina, artigos de referência no conhecimento da doença e, acima de tudo, nas
diretrizes de sociedades de especialistas, inclusive a Sociedade Brasileira de Glaucoma. 
A atual Gestora da Saúde relata em sua defesa que a FPO está condicionada a produção físico financeiro do
prestador de serviço.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Observar a média de 70% dos pacientes em tratamento de glaucoma utilizam medicamentos de 1ª linha, na execução

da Programação Físico-Orçamentaria-FPO, conforme o estabelecido no inciso IV, § 1° da Portaria SAS/MS n°288 de
19 de maio de 2008.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
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Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 515052
Subgrupo: Assistência Ambulatorial
Item: Capacidade Instalada/cadastro
Constatação: O número de pacientes com diagnóstico de glaucoma acompanhado no CENOE não é compatível com as estimativas

de prevalência para o município de Ilhéus e região de Saúde.
Evidência: A estimativa de portadores de glaucoma para o município de Ilhéus e Região de Saúde é de 3.053 habitantes,

considerando a prevalência de 3% da população acima de 40 anos (101.753 habitantes). Esta estimativa é inferior ao
quantitativo de 5.874 pacientes acompanhados no CENOE, durante período auditado, em desacordo ao previsto no Anexo
da Portaria SAS/MS nº.1279, de 19 de novembro de 2013, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Glaucoma.

Fonte da Evidência: Relatório de APAC nominal CENOE-2014/2017 (CNES 6671993) elaborado pela COSIN/DENASUS/SEGEP,
População residente estratificada por grupo de idade/Censo Demográfico 2010/IBGE.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Sr.ª Luciene Bomfim de Moura: 

De pórtico, cumpre esclarecer que esta Peticionária ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA no
período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, conforme se verifica no pedido de exoneração em anexo (Doc. 01).
Ou seja, diferentemente do que consta no Tópico II, denominado "II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES", a Peticionária
ocupou o cargo por apenas 16 (dezesseis) dias, e não como apontado no referido tópico. Dentro desse período (quinze
dias), esta Peticionária decidiu, por bem, pedir sua exoneração do cargo de Secretária de Saúde do Município de
Ilhéus/BA. Tal comunicação se deu ao Chefe do Executivo Municipal. Nesse sentido, em período de tempo tão exíguo
(apenas 16 dias), a Peticionária não realizou nenhum contrato, nem qualquer tratativa com o Centro de Olhos
Especializados - CENOE, nem qualquer outra empresa, como também não realizaram pagamentos àquela, tão pouco
usou ou autorizou operações e movimentações na conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA. Em
verdade, no período compreendido entre 02/01/2018 a 18/01/2018, a Peticionária estava em processo de adaptação ao
cargo de Secretária Municipal de Saúde, contudo, por razões de ordem pessoal, resolveu deixar o cargo. Dessa forma, fica
prejudicada qualquer manifestação individualizada às constatações do Relatório Preliminar, posto que, como dito em
linhas anteriores, a Peticionária não firmou nenhum contrato com o Centro de Olhos Especializados-CENOE, não realizou
operações financeiras de pagamentos a CENOE, nem a nenhum outro prestador de serviços.

Justificativa apresentada pelo Srº José Antonio Chagouri Ocke: 
A evidência em tela se associa ao fato de que o número de pacientes com diagnóstico na CENOE não é compatível com as
estimativas de prevalência para o município de Ilhéus e região de Saúde. Contudo, ressalte-se que a fragilidade do
sobredito achado salta aos olhos, porquanto desconsidera a realidade de estimativa de pacientes no polo de Jequié, ou
seja, local objeto da prestação de serviços por força da Resolução CIB na qual o Estado autorizara os serviços itinerantes
da CENOE em Jequié, consoante anexa tabela que revela a .

Justificativa apresentada pela Sr.ª. Elizângela Santos de Oliveira:
Os auditores concluíram que o número de pacientes com diagnóstico de glaucoma acompanhado no CENOE não é
compatível com as estimativas de prevalência para o município de Ilhéus e região de saúde. Visando apuração dos fatos,
foi instituída uma comissão processante através da Portaria SESAU nº 142, de 09 de abril de 2018 (anexo), que realizou
vistoria técnica na unidade em 26/04/2018, conforme Relatório de Auditoria (anexo) com a finalidade de verificar o
aumento exponencial dos procedimentos oftalmológicos para tratamento dos pacientes glaucomatosos, atendidos pelo
prestador, bem como avaliar o acesso dos pacientes aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica. Diante da adoção de medidas corretivas, requer a mudança de Constatação para CONFORME.

O Srº Oswaldo Arthur Dunkel não apresentou justificativas.
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Análise da Justificativa: A defesa apresentada pelo Srº José Antônio Chagouri Ocke não elide o fato constatado, pois o quantitativo de
3327 pacientes residentes no município de Ilhéus e Região de Saúde, atendidos pela CENOE-Ilhéus, é
superior a prevalência estimada para portadores de Glaucoma de 3% da população acima de 40 anos (3.053
hab). Considerando, também, a prevalência de 5%, a clínica seria responsável por 65% da população
estimada (5110 hab), fato este, inusitado, tendo em vista que o CENOE não é o único prestador credenciado
pelo município para atendimento aos portadores de Glaucoma.

A atual Gestora da Saúde informa em sua defesa, que instituiu comissão processante através da Portaria
SESAU nº142/2018 para realização de vistoria técnica na unidade auditada e as irregularidades constatadas
no Relatório Final, publicado em Diário Oficial do Município, nº 123, de 28.05.2018, corroboram com os fatos
evidenciados neste relatório de auditoria.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE 049.650.005-87
LUCIENE BOMFIM DE MOURA 559.563.605-00
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Observar os estudos de prevalência contidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma, conforme

Anexo da Portaria SAS/MS nº1279, de 19 de novembro de 2013.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 08.663.203/0001-70
 

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: SEAUD/BA Data: 12/04/2018
Ofício Nº: 306 Data: 12/04/2018 AR Nº: OF937115418BR
Data de Envio do AR: 12/04/2018 Data de Recebimento do AR: 13/04/2018
Recebedor do AR: Luis. P
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

592.173.915-49 OSWALDO ARTHUR DUNKEL
Ex Secretário Municipal de
Saúde

19/01/2017 11/05/2017

 

Origem: SEAUD/BA Data: 12/04/2018
Ofício Nº: 305 Data: 12/04/2018 AR Nº: OF397115404BR
Data de Envio do AR: 12/04/2018 Data de Recebimento do AR: 13/04/2018
Recebedor do AR: Hercules Pereira
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

559.563.605-00 LUCIENE BOMFIM DE MOURA
Ex Secretaria Municipal de
Saúde

02/01/2017 19/01/2017

 

Origem: SEAUD/BA Data: 12/04/2018
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Ofício Nº: 304 Data: 12/04/2018 AR Nº: OF397115395BR
Data de Envio do AR: 12/04/2018 Data de Recebimento do AR: 13/04/2018
Recebedor do AR: Vailton Souza da Silva
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

049.650.005-87 JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE
Ex Secretário Municipal de
Saúde

09/09/2013 02/01/2017

 

Origem: SEAUD/BA Data: 12/04/2018
Ofício Nº: 303 Data: 12/04/2018 AR Nº: OF397115381BR
Data de Envio do AR: 12/04/2018 Data de Recebimento do AR: 13/04/2018
Recebedor do AR: Amanda de Oliveira Sampaio
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

813.858.115-87 ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

11/05/2017  

 

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação efetivada, de acordo com o Capítulo II, Anexo VII, da Portaria de Consolidação/MS/GM nº 4, de 28 de setembro de 2017, visando
assegurar aos interessados o amplo direito de defesa, com prazo para apresentação da justificativa de 15 dias, contados a partir da data do
recebimento da notificação oficial e inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal, que garante o direito contraditório e amplo de defesa.
Apresentaram justificativas por escrito, sobre as não conformidades registradas neste relatório, os notificados através dos Ofícios nºs. 302,
303, 304, e 305, de 12 de abril de 2018. 
Não apresentou justificativas, o notificado através do Ofício nº 306, de 12 de abril de 2018.

VIII - CONCLUSÃO

Auditoria realizada a partir da análise dos Contratos Administrativos nº 029/14 e nº 048/16 celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde
de Ilhéus e o Centro de Olhos Especializados LTDA CENOE com o propósito de verificar a regularidade na contratação dos serviços
oferecidos aos usuários do SUS para diagnóstico, acompanhamento e tratamento do Glaucoma, financiados com recursos federais do
FAEC.

A Secretaria Municipal de Saúde designou comissão de acompanhamento para realizar a supervisão, fiscalização e avaliação do Contrato,
mas as atividades de controle não foram realizadas. Como também, não realizou monitoramento e avaliação da unidade no âmbito do
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma e demostrou fragilidade nos mecanismos de autorização dos procedimentos,
quanto aos critérios necessários no preenchimento do laudo de solicitação, para Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, previsto no
Manual Técnico Operacional SIA/SUS. A Gestão da Saúde também não observou o previsto no referido Protocolo, quanto à execução da
Programação Físico-Orçamentaria-FPO no que concerne aos serviços contratados para tratamento do Glaucoma.

Ressalta-se que o número de pacientes portadores do glaucoma acompanhados pela unidade contratada é superior a estimativa de
prevalência para o município e sua região de Saúde, embora o CENOE não seja o único prestador credenciado pelo município para
atendimento aos portadores de Glaucoma.

No que tange aos recursos financeiros envolvidos na contratação, conclui-se que o município realizou pagamentos, com verbas federais do
FAEC, ao CENOE pela prestação de serviços oftalmológicos do glaucoma realizados no município de Jequié, local divergente do previsto em
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cláusula contratual.

Conclui-se ainda, que realização de procedimentos em desacordo com as normas regulamentadoras da saúde pública e a prestação de
serviços não comprovados, relacionados com glaucoma, foi objeto da proposição de devolução de recursos ao Fundo Nacional de Saúde, no
valor de R$ 44.458,07 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), conforme planilha de devolução
integrante do relatório do CENOE.

É o que temos a relatar.
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