
MEMÓRIA DE REUNIÃO 

29 de junho de 2016

No  dia  29  de  junho  de  2016,  em  resposta  à  Recomendação  03/2016  PRM-
ATM/GAB/01,  compareceram à sede da  Procuradoria da República em Altamira, na
presença da Procuradora da República Thais Santi Cardoso da Silva, com objetivo de
discutir  a  abertura  e  funcionamento  do  Hospital  do  Mutirão:  pela  Prefeitura
Municipal de Altamira, o prefeito Domingos Juvenil; pela  Secretaria Municipal
de Saúde, o secretário Waldecir A. Maia, Carla Dominicano Souza e Antônio Carlos;
pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará, o secretário Vitor Manoel de Jesus
Mateus, o Diretor Geral da 10 CRS/SESPA Edivar Teixeira de Lima Finho e Gilberto O.
Senna;  pela  Secretaria  de  Assistência  à  Saúde  do Ministério  da  Saúde,
Marcos Marinho e Wilma Alves Pinheiro; pela Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde, Mariana Schneider e Valmira Costa; pelo Conselho Municipal de Saúde
de Altamira,  os  conselheiros  Rosa  do  Socorro  Umbuzeiro,  Silvano  Fortunato  da
Silva, Gracinda Magalhães e Antônia Pereira Martins; pela  concessionária Norte
Energia  S/A,  José  Lázaro  Ladislau  e  Gecilda  A.  Lima;  pela  Diretoria  de
Licenciamento  do IBAMA,  o  chefe  do  IBAMA  em  Altamira Hugo  Loss;  pela
Câmara Municipal  de Altamira, o  vereador Francisco Marcos do Nascimento e
Loredan  Melo, pela  Procuradoria  Geral  do  Estado,  Roberta  D.  Lobato;  pelo
Hospital Regional da Transamazônica, o diretor-geral Edson Gonçalves e pelo
Conselho Regional de Medicina, Jean Carlos Pereira.
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A reunião foi aberta pela Procuradora da República, que destacou a importância
da presença de todas as entidades ali  representadas e explicou que o Ministério
Público Federal a partir da Recomendação emitida aguardava um 'Plano de Abertura
para o Hospital do Mutirão' construído coletivamente. Destacou que no dia 23 de
junho havia  sido  protocolado  um documento  pela  Secretaria  de  Estado do Pará,
contendo  Plano  de  Abertura  para  o  hospital,  com instrumento  de  Proposta  para
implantação do Hospital do Mutirão que teria sido elaborado após reunião na sede da
Prefeitura de Altamira. Todos os documentos apresentados foram encaminhados ao
Conselho  Municipal  de  Saúde.  Considerando  que  o  Plano  foi  apresentado  tão
somente pelo Estado do Pará, e que na data de 23 de junho não houve apresentação
de  qualquer  documento  ratificado  pelo  Município  de  Altamira,  para  que  se
considerasse cumprida a Recomendação, o Conselho Municipal de Saúde foi acionado
não apenas para emitir parecer sobre o plano apresentado, mas para promover as
adequações devidas, em diálogo com as demais entidades recomendadas. 
A  procuradora  destacou que  na  presente  data  as  entidades  foram chamadas  ao
Ministério Público Federal para que apresentassem um Plano de Gestão do hospital,
de modo a operacionalizar o plano para sua abertura. E que a Recomendação apenas
seria considerada cumprida quando efetivamente o hospital tivesse real condição de
abrir  suas  portas.  E  destacou  a  posição  do  Ministério  Público  Federal  de  que  a
condicionante  referente  à  saúde  pública,  que  impôs  a  necessidade  de  um novo
hospital  em  Altamira  não  poderia  ser  considerada  cumprida  até  que  estivesse
efetivamente em funcionamento a estrutura construída. E que existem uma série de
complicadores que deveriam ter sido previstos no momento da licença prévia de Belo
Monte, junto da análise de sua viabilidade, e que hoje chamam à responsabilidade as
entidades recomendadas.

O Prefeito de Altamira fez forte crítica ao processo de construção da hidrelétrica
em razão das transformações acarretadas  e aos reiterados descumprimentos por
parte da Norte Energia das obrigações compromissadas. Explicou que o Município
tem sido onerado não apenas pela obra, mas por esses descumprimentos e que o
hospital foi entregue sem condições de funcionar. Afirmou que existe um consenso
de que os equipamentos entregues pela Norte Energia precisam ser revistos e que
teria havido um compromisso público da empresa em audiência no Senado Federal
de que arcaria com os custos das obras de acesso ao hospital, que foi construído em
local inadequado. Informou que o projeto para a construção das vias de acesso já foi
apresentado  pela  Prefeitura.  Explicou  que  o  Município  não  assinou  nenhum
documento de transferência da gestão do hospital do Mutirão para o Estado do Pará
e que estão dispostos a fazer funcionar o hospital, porém para isso é necessário
apoio de repasses por parte do Estado. Foi enfático em afirmar que a gestão do
hospital é do Município e a necessidade de cofinanciamento, já que a folha da saúde
já é bastante alta. Explicou que os custos do hospital do Mutirão serão superiores ao
que é despendido hoje no Hospital São Rafael, e que mesmo neste caso o Município
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já está em dificuldade, especialmente com o decréscimo recente nos repasses por
parte do Estado. Destacou que houve corte orçamentário pelo Estado, da ordem de
R$ 570.000,00. E salientou que a diminuição desse repasse se deu no contexto de
debates sobre a transferência da gestão do hospital e que se justifica por questões
meramente políticas. Destacou que está prevista a construção de um outro hospital,
materno infantil e que o Município já disponibilizou terreno para tanto. Reiterou que
o  problema  da  abertura  do  hospital  não  é  uma  questão  de  gestão,  mas  de
financiamento.

O  Diretor Geral da 10 CRS/SESPA  afirmou a dificuldade para que as diversas
instituições  pudessem se reunir  para  pensar  a  abertura  desse hospital  e  que as
reuniões foram realizadas de forma fragmentada, o que impossibilitou a construção
de  um  plano  coletivo.  Informou  que  estava  apresentando  os  ofícios  que  teria
encaminhado para reunião com os demais entes, porém não recebeu resposta. Por
isso o Estado do Pará apresentou seu próprio plano de abertura, que, porém teria
sido construído a partir de uma reunião realizada na prefeitura de Altamira. 

O  Secretário  de  Estado  do  Pará detalhou  o  Plano  de  Abertura  do  Hospital
apresentado  pelo  Estado.  Explicou  que  o  Estado  traz  uma  proposta  concreta
construída após manifestação verbal da prefeitura de que não tinha condições de
assumir o hospital. Destacou que o Estado do Pará está disposto a realizar todos os
esforços para fazer funcionar esse hospital no prazo de 120 dias e que tem condições
para tanto, por meio de contratação aditiva com a Organização Social que hoje faz a
gestão do Hospital Regional. Destacou a importância de se definir o perfil do hospital
e que o funcionamento desta unidade no perfil cirúrgico permitiria um grande avanço
no atendimento à saúde da população de Altamira e região. Destacou que o Estado
do Pará tem recursos para realizar essa contratação e fazer a gestão do hospital.
Questionado do porque não pode fazer esses repasses ao Município, explicou que
não pode aumentar os repasses para o Município de modo a participar do custeio da
gestão municipal desse hospital além do que já vem fazendo, porque isso implicaria
um tratamento diferenciado à cidade de Altamira, em detrimento de outros locais
que  também  tem  demandas  nesse  sentido.  Respondeu  negativamente  à
possibilidade de cofinanciamento alargado e destacou que no Hospital Regional não
existe qualquer terceirização que implique cobrança ou restrição de atendimento. 

A representante do Conselho Municipal de Saúde relatou que com muito esforço
foi  construído o desenho de uma rede de atenção à saúde na região. E que havia
uma  grande  esperança  de  que  o  empreendedor  daria  a  estrutura  e  os  entes
federados fariam o custeio. A rede foi construída, porém os entes federados não
compareceram com a contrapartida e com a habilitação. Que através de recursos do
PDRSX, de Município em Município, existe hoje uma estrutura do que poderia ser
uma rede de saúde, mas não é. E os municípios estão enviando doentes para outros
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estados, pois as unidades não estão habilitadas. Lamentou que há uma sonegação,
uma ausência  da União e do Estado do  Pará.  Que durante  esse  tempo em que
Altamira recebeu a demanda desse empreendimento, o Estado esteve ausente, não
deu  sua  contrapartida  e  Altamira  segurou  a  demanda  sozinha,  com  pequenos
repasses. E agora não aceitam a afirmação do Estado de que o Município não tem
capacidade técnica para gerir esse hospital. Que existe uma luta pelo SUS em defesa
do sistema único de saúde, sem terceirização. Que após cinco anos aumentaram os
casos de HIV, de crianças contaminadas pelos barrageiros, de sífilis. E que por outro
lado  a  malária  diminuiu,  e  que  o  PACN  é  um programa  a  ser  seguido.  Que  é
inadmissível a fala de que o Município não tem condições de assumir o hospital. Que
tem capacidade sim, desde que o Estado do Pará assuma a sua responsabilidade de
cofinanciar a saúde como determina a lei complementar 141 e que a União habilite.
Afirma que o hospital do Mutirão é do Município, da população de Altamira e que o
Estado não sentou ainda para dizer como vai ajudar a operacionalizar as ações. Que
o Estado tem um grande valor a título de reserva técnica. Grande parte do teto do
Município está com o Estado. Por isso,  é importante a revisão da PPI.  Em 2010
quando foi feita a PPI não havia estrutura, e hoje existe uma estrutura que poderia
ser uma RAIS, porém o estado não repassa os recursos ao Município e essa rede fica
sem habilitação. 
Destacou  que  o  Conselho  aguarda  desde  2013  essa  redefinição.  E  insistiu  na
importância da participação social. E que os debates da saúde vêm sendo feitos e
que os avanços passam pela luta da população. Que não tem dúvida de que a gestão
é do Município.  E que não aceitam em nenhuma hipótese uma OS. Querem um
hospital de portas abertas para a população. Destacou que foi assinado um termo de
compromisso  em 2012 para  a  gestão  do  hospital,  no  qual  apenas  a  central  de
regulação  não  ficaria  com  o  Município.  Porém  o  Estado  não  cumpriu  com  seu
compromisso e não fez repasses, com por exemplo dos recursos do hospital Santo
Agostinho, que foi descredenciado do SUS.

O representante do  Conselho Municipal de Saúde  explicou que,  em resposta à
recomendação do Ministério Público Federal, o conselho analisou o Plano de Abertura
do Hospital do Mutirão apresentado pelo Estado do Pará, e concluiu que a proposta
desrespeita  a  rede pactuada,  desconsidera  o  rede  cegonha,  que teria  que ter  o
centro de referência regional materno infantil, com a casa da gestante. E que foram
apontadas  inconsistências  técnicas  no  plano,  como  a  falta  de  identificação  de
recursos humanos. Explicou que o plano não indica que a gestão se dará por OS. E
destacou que o Conselho entende que se trata de terceirização dos serviços de saúde
já  que  os  funcionários  são  todos  celetistas.  Afirmou  ademais,  que  o  plano  não
detalha  o  cronograma  e  que  contraria  os  princípios  do  SUS.  Explicou  que  foi
recomenda ao pleno do CMS a rejeição do plano apresentado pelo Estado. E que o
conselho, juntamente com o Município de Altamira, elaborou um novo plano, que
considera adequado. 
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O conselheiro apresentou a proposta do Conselho de abrir o hospital do Mutirão em
90 dias, com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União. Destacou que o
Mutirão deve ser aberto segundo o que foi definido em 2012, em conjunto com o
Estado, com perfil clínica cirurgia e traumato ortopédica. E que o São Rafael não
pode ser desativado imediatamente, portanto, enquanto se constrói o novo centro de
referência materno infantil, ficaria com toda a estrutura cirúrgica e obstétrica clínica
e a UCI neonatal. Que essa nova estrutura materno infantil deverá ser construída
com mais 70 leitos. Que seriam 100 no mutirão mais 70 novos leitos. E destacou que
tem que se manter os leitos pediátricos que não existem hoje no mutirão, 5 leitos de
gestante de alto risco (UTI obstétrica) e 5 leitos de UTI neo. Que deste modo, de
imediato seria mantido o hospital  São Rafael,  que vai ser desativado quando for
construído o materno infantil. Destacou que não há necessidade de ampliação do
hospital regional, pois se tiverem 100 leitos do Mutirão e 70 leitos de referência
materno infantil, mais o hospital regional e considerando a rede que o CMS não está
descartando, com leitos em Brasil Novo e Vitória do Xingu, não necessitaria ampliar
mais.  Porém,  destaca  que  é  preciso  que  os  entes  federados  promovam  o
redimensionamento da questão financeira, pois ela não pode operar com o teto de
uma tabela do SUS de 2007, uma PPI de 2010 e uma população de 2009. Concluiu
que  hoje  existem grandes  estruturas,  que  precisam ser  financiados.  E  que  é  o
momento de os gestores estaduais e federais sentarem para recalcular a capacidade
financeira. 
O  representante  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  ainda,  fazendo  referência  ao
documento produzido em resposta à Recomendação do Ministério  Público Federal
afirmou que o CMA considera a condicionante de construção e equipagem de um
novo hospital para Altamira com capacidade para 100 leitos não cumprida, uma vez
que os equipamentos entregues são insuficientes e incompatíveis com os parâmetros
necessários exigidos pela Portaria Ministerial 1.631 de 1/10/2015. Recomendou ao
IBAMA que no seu papel constitucional exija do empreendedor num prazo não maior
do que 60 dias o provimento dos equipamentos necessários e exigíveis para o bom
funcionamento  do  hospital  do  mutirão  e  a  construção  do  acesso  ao  hospital.
Recomendou ademais que se garanta que o Estado do Pará descentralize os recursos
do teto financeiro do Município de Altamira.

O representante  da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
explicou que o Ministério da Saúde só  vai entrar com novos recursos se detectar
deficit na região de Altamira. Afirmou que Ministério da Saúde não vem se furtando a
apoiar o Estado do Pará. Que houve recente repasse de 12 milhões. E que não vai se
furtar de apoiar Altamira, desde que se esteja muito clara a demanda. Afirmou a
necessidade de redefinir a região, mediante a reorganização da rede e reformulação
dos fluxos entre os municípios e Altamira.
Explicou que antes de mais nada o que precisa ser feito é uma redistribuição de
recursos, pois existem municípios que executam 18% do seu teto e Altamira afirma
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uma gestão hospitalar em quase 170% do seu teto. É preciso realocar recursos. É
necessário  entender  o  que  está  acontecendo  com  a  região,  com  os  recursos
repassados aos municípios da região,  que recebem do Ministério  e declaram um
gasto menor. Pode ser que eles não estejam usando esse recurso e que encaminham
os pacientes para Altamira.
Destacou ainda que os dados do Município de Altamira não constam das informações
do Ministério da Saúde; que o repasse de recursos depende de a gestão municipal
estar habilitada. E que quem está na gestão da parte hospitalar é o Estado do Pará.
Que hoje a produção de média e alta complexidade para o Ministério da Saúde está
toda sob gestão do Estado. Que os acordos entre o Estado e os Municípios impedem
que seja fechada uma programação e implementada. Que o Ministério  da Saúde
apenas vai assumir se estiver muito às claras qual foi a programação daqui. Que há
alguns meses o Ministério da Saúde encaminhou 5 milhões de reais para Altamira.
Explicou que a plena acabou em 2006. E que todas as normativas anteriores foram
extintas  e  vigora  hoje  a  Instrução  n.  01,  que  simplificou  o  trâmite  para  que  o
Município assuma a gestão de qualquer unidade de saúde. Que hoje qualquer gestor
que pretender ter a gestão de um hospital, basta encaminhar para o Ministério da
Saúde, que o recurso cai no fundo a fundo. E que até hoje o hospital São Rafael não
está caindo no fundo municipal. Explicou que por solicitação do Município o Ministério
da Saúde faz os repasses diretamente ao Fundo Municipal  e  que se o Município
pretende assumir o hospital, não há dificuldade de que os repasses sejam feitos pelo
Ministério  da  Saúde.  Afirmou  que  a  programação  está  desatualizada  e  que  é
necessário  atualizar.  Repactuar  a  PPI  e  definir  uma programação às  claras,  sem
acordos que inviabilizem sua execução, em respeito às normas legais. Se existe a
intenção de discutir financiamento para o Hospital, deve estar claro qual é o custo,
qual  a  necessidade,  qual  a  forma  de  fluxo,  TFD,  incluindo  a  reformulação  da
regulação, uma vez que não é possível o sistema operar com duas redes. Reiterou a
importância de rediscussão e reprogramação dos recursos do Ministério da Saúde
dentro da região, definindo os perfis de cada hospital e a necessidade ou não de
abertura de novos leitos. Ressaltou a urgência de repactuação da PPI. E firmou o
compromisso de que o Ministério da Saúde virá a Altamira para realização dessa
revisão e repactuação.

A  representante da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde destacou que
um ponto zero é que a responsabilidade da NESA com relação ao hospital é evidente,
e que deve estar bem definida. Destacou a importância de que sejam encaminhadas
duas vertentes paralelas. Uma pelo IBAMA, junto à Norte Energia, para equipagem,
reforma e acesso ao Mutirão. Outra para fazer a repactuação da PPI da região, que
deve incluir todos os investimentos que já foram feitos, tanto com relação ao PBA
como  ao  PDRSX,  já  que  existem  hospitais  nos  municípios  vizinhos  que  foram
reformados,  que já  estão  aptos  a  receber  pacientes,  mas  a  resolutividade  deles
ainda está muito abaixo do que poderiam fazer. Destacou a importância de que seja
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pensada a região. E que de posse dessas informações e da definição do perfil do
Mutirão, após o remanejamento de recursos, o Ministério da Saúde avalia o que pode
dar de suporte e o que pode ser feito, junto com o Estado na sua contrapartida.
Sugere um grupo, com representação de cada um dos entes federados, incluindo os
municípios vizinhos. Destacou a importância de que o mesmo erro não se repita com
o hospital materno infantil.

O representante da Diretoria de licenciamento do IBAMA explicou que o IBAMA
não faz a avaliação sobre quem vai gerir  o hospital  nem sobre os equipamentos
necessários  para  que  o  hospital  funcione.  Destacou  que  hoje  internamente  está
sendo  definida  uma  linha  de  corte  para  determinar  o  momento  em  que  a
condicionante é cumprida. Que está evidente que a condicionante não foi cumprida.
Um primeiro problema é o acesso do hospital, que envolve a construção do parque
do igarapé ambé pela Norte Energia e que ainda não foi feito. Ao IBAMA cabe dar a
condicionante como cumprida ou não cumprida. Dentro do IBAMA está havendo uma
dificuldade  de  se  definir  a  linha  de  corte.  Uma  das  propostas  seria  vincular  o
cumprimento da condicionante ao processo de habilitação do hospital. Essa é uma
linha de corte, mas que pode se pensar outra. Concluiu que, de qualquer modo, ela
tem que ser considerada cumprida quando o hospital estiver apto a funcionar. 

O representante da Norte Energia explicou que a empresa selecionou terrenos para
a construção do novo hospital para Altamira à época e que houve também proposta
de ampliar o São Rafael, mas não foi possível interromper os atendimentos no pico
da obra. Destacou que não houve nenhuma decisão isolada da NESA, que a proposta
foi  sempre  participativa.  Destacou  que  houve  uma  discussão  tripartite  para
construção  de  uma  rede.  E  que  a  empresa  sempre  ouviu  os  gestores,  para
implementar uma rede de serviços. Explicou que os equipamentos do Hospital do
Mutirão foram sabidamente antecipados ao municipal, como forma de atravessar o
pico da obra. E que assim, com dificuldade, o problema foi enfrentado. Afirmou que
hoje a NESA está à disposição para cumprir o restante do compromisso e aguarda
para completar esse termo, com a construção do materno infantil. Que não cabe à
NESA definir essa gestão. 

O representante do  Conselho Regional de Medicina afirmou que o Mutirão tem
que ser aberto, mas não pode ser aberto fechando um hospital, porque Altamira
precisa  de  leitos.  Não  basta  trocar  os  leitos.  Que  os  equipamentos  que  foram
entregues pela NESA não são suficientes para fazer funcionar o novo hospital. Que
não  teria  como funcionar  UTI;  que não tem centro  cirúrgico.  Que hoje  Altamira
precisa de leitos cirúrgicos. Que se pode criar 100 novos leitos, é isso que precisa.
Que a necessidade hoje de Altamira é o atendimento de leito. Que a UPA pode ser
desafogada com atendimento de porta, mas isso não é o mais urgente. Explicou que
hoje há um rescaldo, as sequelas. 
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O representante da Câmara dos Vereadores destacou a preocupação dos médicos
da cidade, quie teriam se reunido, para tratar do corte de repasses por parte do
Estado do Pará, pois há o risco de cortar serviços. Há um atraso de pagamento de
salário. E destacou que o problema é mais sério do que se vislumbra. 

Quanto à diminuição de repasses, o Secretário de Estado de Saúde explicou que
se  trata  de  cumprimento  de  Decreto  do  governador  que  restringiu  o  gasto  de
serviços que deveriam ser bancados pelo SUS e que estavam sendo custeados pelo
tesouro  do  Estado.  E  que  no  caso  de  Altamira  existiria  uma  PPI  de  2010,  que
pactuou R$2 milhões para um município, que entretanto tem uma produção de R$21
milhões. E que em passando o prestador do limite estipulado, o tesouro do Estado é
quem está bancando a diferença. Destacou que o Estado não está retirando nenhum
recurso  da  PPI  e  que  a  restrição  de  custeio  por  parte  do  Estado  decorreu  de
disposições legais e irregularidades constatadas em auditoria realizada. Explicou que
já indicou ao Município o que precisa ser feito para que os repasses retornem. Que o
repasse  do  Estado  ao  Município  reduziu  porque  a  portaria  indica  que  todos  os
prestadores que estão na atenção básica, o que envolve 38 municípios em que está
ultrapassando este teto, quem bancava era o tesouro do estado. A portaria diz que
os  prestadores  vão  ter  que  ficar  alinhados  ao  que  está  na  PPI.  Afirmou  a
concordância  do  Estado  do  Pará  com proposta  de  reavaliação  da  PPI.  Firmou o
compromisso de repassar em uma semana todos os valores que estão alocados na
PPI e de todos os valores que repassa à região de Altamira, bem como com relação
às  irregularidades  constatadas  que  justificaram  o  corte  de  repasses  do  estado.
Questionado quanto à impossibilidade de diminuição dos repasses a um Município no
momento em que se discute um colapso no sistema de saúde e a necessidade de
melhores, afirma a possibilidade de recomposição do repasse de recursos por parte
do Estado para manter o que está estabelecido, até que seja redefinida a nova PPI. E
comprometeu-se a manter o repasse anterior ao Hospital São Rafael, do teto da PPI,
o que implica na retomada de R$ 39mil mais R$49mil.

O Secretário de Saúde do Município de Altamira registrou que o Estado do Pará
retirou do Município recursos indispensáveis para a prestação de serviços de saúde e
o  funcionamento  do  Hospital  São  Rafael.  Recursos  que  há  anos  vinham  sendo
repassados. E que, considerando que o Município nessa explosão populacional vem
fazendo atendimentos indispensáveis de cirurgia e ortopedia, agora sem recursos
terá que suspender  essas  atividades,  pois  não vai  ter  condições de pagar  esses
profissionais. Registrou a indignação por terem sido pegos de surpresa com o corte
de repasses de valores que há vinte anos eram pagos e afirmou que as justificativas
para os cortes foram eminentemente políticas, para forçar a transferência do hospital
do mutirão ao Estado uma vez que teria recebido a proposta de devolução desses
repasses caso o município transferisse ao Estado a gestão do Hospital do Mutirão.
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A representante do  Conselho Municipal de Saúde, quanto ao corte de recursos,
destacou que foram retirados dos repasses ao Município a quantia de R$470mil e
que esses valores têm que ser devolvidos, para que o Hospital Municipal continue
atender. Explicou que nesses 21 milhões está o hospital regional, que não faz parte
da  PPI,  porque  à  época  de  elaboração  da  PPI  não  foi  programado  o  Hospital
Regional. E que portanto, o regional fica a parte. Que quando foi feita a PPI ele não
estava dentro e que não pode ser considerado no teto de Altamira. Que o corte de
recursos desrespeitou a portaria 32 de 2011, que definiu o teto e que em Altamira
existem serviços ampliados. E que existindo uma Portaria da SAS definindo o teto
financeiro, o Estado não poderia promover esse corte unilateralmente, sem ouvir o
Município e o Conselho. Que retira o direito dos usuários do SUS de toda a região de
ser atendido pelo sistema de saúde, pois o corte afeta toda a região. E que esses
recursos  devem  ser  devolvidos.  Questionou  sobre  os  recursos  programados  na
portaria 32, que devem ser devolvidos ao Município.

A  Procuradora da República afirmou ser inadmissível o corte de recursos que o
Estado do Pará efetuou no momento em que se discute o colapso no atendimento à
saúde no Município de Altamira e solicitou fossem mantidos até a repactuação da
PPI.  Quanto  ao  Hospital  do  Mutirão  afirmou  que  existe  uma  condicionante  de
viabilidade da UHE Belo Monte que não está cumprida e que para o Ministério Público
Federal, antes de mais nada, há corresponsabilidade de todos os entes. E que se um
termo de compromisso foi pactuado de modo a permitir a construção do hospital nas
condições  em  que  se  fez,  as  instituições  envolvidas  devem  hoje  garantir  o
financiamento necessário para o seu funcionamento. Afirmou a necessidade de se
avaliar os repasses que o estado do Pará tem feito ao Município de Altamira, bem
como  às  retenções  que  desrespeitam  as  normas  legais  e  os  compromissos
assumidos. Destacou a especial responsabilidade do Governo Federal. E a dificuldade
de se fazer implementar uma condicionante após a Licença de Operação. Afirmou a
possibilidade de que a Norte Energia venha a ser chamada a responder, uma vez que
se trata de uma condição para o seu empreendimento. Destacou o caso da saúde
indígena em que há responsabilidade ampliada da empresa, com previsão expressa
de contratação de equipe multidisciplinar de saúde, tendo em vista o prognóstico de
que o Estado não teria condições de dar conta disso no tempo necessário. Afirmou
que a questão da abertura do hospital do mutirão trouxe a tona a complexidade de
um problema que ultrapassa o hospital, mas que envolve toda a assistência à saúde
da região. E concordou com a necessidade de repactuação da PPI e com a criação do
grupo de trabalho e consignou que o Ministério Público Federal irá acompanhar os
trabalhos,  em  especial  o  cronograma  e  a  disposição  dos  entes  federativos  de
participar. Destacou a necessidade de que paralelamente aos debates em torno da
reorganização da rede de saúde da região, a Norte Energia promova as adequações
necessárias ao funcionamento do Hospital, de modo que a falta de equipamentos e o
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acesso não sejam empecilho ao cumprimento da condicionante. Por fim, considerou
que  não  existem  condições  para  reconhecer  o  cumprimento  da  Recomendação
emitida e informou que aguardará o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos
de repactuação da rede de atendimento à saúde.

Após os debates foram definidos os seguintes ENCAMINHAMENTOS:

1.  Houve  consenso  quanto  à  necessidade  de  reorganização  e
redimensionamento  da  rede  atenção  à  saúde  na  região,  mediante  a
repactuação da PPI e reavaliação dos repasses feitos ao Município de Altamira pelo
Ministério da Saúde e pelo Estado do Pará.

1.1  Foi  definida  a  criação  de  um  Grupo  de  Condução  dos  Trabalhos  de
reorganização da rede, formado por dois representantes do Ministério da Saúde,
três integrantes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, um representante
de cada Município e um representante do controle social.

1.2 Houve o compromisso de que, no prazo estimado de 60 dias, esse grupo de
trabalho promoverá o diagnóstico das necessidades da região e a avaliação da
capacidade instalada de toda a rede de atenção à saúde, incluindo laboratórios,
consultórios, centros clínicos e hospitais de Altamira e de municípios vizinhos;
avaliará os recursos destinados à construção dessas obras de infraestrutura,
incluindo PBA e PDRS-X, bem como os repasses promovidos pelo Ministério da
Saúde e pelo Estado do Pará e; definirá um rearranjo para a região, que deverá
contemplar a necessidade de novos leitos,  resultar  na repactuação da PPI e
numa proposta concreta de financiamento do hospital do Mutirão.

1.3 O Ministério Público Federal acompanhará as reuniões do grupo de Trabalho
e fiscalizará o cumprimento do cronograma.

1.4 Restou compromissada a realização de uma primeira reunião no dia 30 de
junho,  com objetivo  de  estabelecer  um cronograma de  atividades  que  será
encaminhado ao Ministério Público Federal.

1.5  O  Município  de  Altamira  informou  que  já  deu  início  aos  trâmites  para
assumir os serviços de saúde junto ao Ministério da Saúde e restou definido que
todos os esforços serão feitos para que ocorra a imediata a descentralização
formal e efetiva dos serviços de saúde do Município.
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1.6 O Secretário  de  Estado do Pará firmou  o compromisso de recompor  ao
Município de Altamira o repasse anterior do Hospital São Rafael até que seja
redefinida  a  nova  PPI  e  de  apresentar  a  conclusão  das  auditorias  que
justificaram o corte de repasses efetuado por parte do Estado em plena gestão
do colapso do atendimento à saúde do Município.

2. Houve consenso de que o  Hospital do Mutirão  terá perfil de clínica cirurgia e
traumato ortopédica. 

3.  O  Ministério  Público  Federal  declarou  como  não  cumprida  a
Recomendação 003/2016 e as entidades recomendadas firmaram o compromisso
de promover em uma semana as adequações necessárias nos Planos de Abertura do
Hospital do Mutirão apresentados, unindo-os em documento único, de modo a deixar
claras  as  pendências  necessárias  de  responsabilidade  da  Norte  Energia  para  o
funcionamento do Hospital. 

4.  Após  o  recebimento  do  novo  Plano  de  Abertura  do  Hospital  do  Mutirão,  o
Ministério Público Federal encaminhará esse documento ao IBAMA, para que proceda
a reavaliação do cumprimento da condicionante e adote as medidas cabíveis para
que as pendências por parte da Norte Energia para o funcionamento do Hospital
sejam sanadas no prazo de 60 dias.
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