
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

OFÍCIO Nº 10/2020/SESAU/GAB EXEC
Boa Vista - RR, 15 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico - Centro - Boa Vista
Diagnóstico da Gestão da Secretaria de Saúde de Roraima, para salvar vidas

Exmo. Sr. Governador do Estado de Roraima,
 

1. O presente expediente versa sobre as condições da Secretaria de
Saúde, para enfrentar a CRISE atual na Saúde.

2. Sobre o assunto, informo V Exa que a despeito de não ser da Área
de Saúde temos realizado o melhor possível, diante das incontáveis dificuldades que
se sucedem na Gestão da SESAU. E que nosso diagnóstico, considera que:

a. O secretário é Coronel do Exército Brasileiro e sentou praça no ano
de 1985, tendo vasta experiência em Gestão Pública, que comandou o 1º Batalhão
Logístico de Selva (Boa Vista - RR), nos anos de 2013 e 2014;

b. Este secretário serve ao Estado de Roraima, desde 01 de fevereiro
de 2020, na condição de servidor comissionado;

c. Acompanhou os recentes e gravosos acontecimentos, que
envolveram a Secretaria de Estado da Saúde, e no mais acompanha as notícias da
SESAU desde 2013, ocasião que morou em Boa Vista -RR;

d. A recente exoneração do Secretário de
Saúde, antecessor deste signatário, que teve como causa as suspeitas de
irregularidades à frente da Gestão SESAU;

e. O secretário SESAU fora exonerado do cargo de Secretário de
Segurança Pública, nos termos do Decreto nº 628-P, de 04 de maio de 2020, posição
que ocupava há mais de um ano;

f. Houve sua recente nomeação para o exercício da titularidade
da Secretaria de Saúde, nos moldes do Decreto nº 629-P, de 04 de maio de 2020;

g. Discricionariamente Vossa Excelência, conforme vosso
entendimento, reconduziu este subscritor ao exercício da interinidade da Secretaria
de Segurança Pública, e, consequentemente, acúmulo de gestão de duas Pastas
do alto escalão no seu Governo. Ou seja, como Titular da Secretária de Saúde
e interino na Segurança Pública, o que indica de alguma forma confiança no
desempenho e trabalho deste Oficial do Exército Brasileiro;
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h. Existem problemas conjunturais relacionados às compras e
aquisições de insumos, para dotarmos às Unidades de Saúde. Bem como
há entraves na contabilidade financeira, para realizar boa gestão, para contratação de
profissionais;

i. O passivo existente e o histórico de contratos irregulares emperram
o cumprimento de obrigações financeiras e administrativas. E há verdadeiros
obstáculos para a gestão desta pasta, inclusive, prejudicando  o cumprimento legal
das obrigações. Até mesmo quando se busca honrar os compromissos assumidos,
pelas gestões anteriores, face a diversos pagamentos pendentes;

j. Não há estoque apropriado e nem planejamento anterior voltado ao
abastecimento das Unidades de Saúde da Capital e Interior. É grave a situação de
desabastecimento, em especial de medicamentos e outros insumos, para o COVID-
19, em função da elevada procura por tais produtos, além da escassez
de equipamentos específicos, que devem ser utilizados pelos médicos para
o salvar vidas! Somados ainda à falta de pessoal de saúde para combater o COVID-
19, em larga frente;

l. O cenário político neste Estado, causado pela instabilidade,
face à tramitação do pedido de impedimento/impeachment de Vossa Excelência, em
andamento no Poder Legislativo Estadual, dificulta a Gestão;

m. Há importantes medidas de austeridade e transparência a serem
implementadas, impreterivelmente, na promoção de um ciclo virtuoso, que
depende da formação de equipes técnicas e comprometidas em reerguer a SESAU;

n. Há constatação de diversos processos de pregões fracassados
e/ou desertos, instaurados para aquisição de medicamentos e demais materiais de
grande, médio e pequeno porte;

o. Há indesejáveis prognósticos na área de saúde pública do Estado de
Roraima, agravados por esta grave Pandemia, pela falta de condições
estruturais para atender à pressão hospitalar, face à aproximação do pico do COVID-
19;

p. Inexistem meios adequados para o enfrentamento do pico do
Coronavírus, ante a previsão de escassez de leitos de UTI´s para o acolhimento e
atendimento das vítimas acometidas pelo COVID-19;

q.  Há necessidade de tomarmos providências de Estado para conter a
grave crise e a necessária a estruturação do Hospital de Campanha do Exército
Brasileiro, que servirá como área de proteção e cuidados às vítimas da COVID-19,
nos moldes da pactuação e cooperação firmados;

r. Os elevados números de casos confirmados da infecção no Estado,
transmitidos de maneira comunitária, atingindo todos os municípios, irrestritamente,
em função da desobediência da população pelo distanciamento social, ordenado por
Decretos Estaduais;

s. O atendimento aos preceitos legais, que lastreiam às contratações
públicas e respectivos atos de gestão, e a obrigatoriedade da análise de todos os
contratos firmados com esta Secretaria de Saúde, levarão muito tempo, retardando
em demasia os pagamentos, que pode levar ao COLAPSO;

t. Há existência de dezenas de contratos indenizatórios, contraídos
por gestões anteriores, na sua maioria vinculados à serviços essenciais de natureza
continuada prejudicam os credores, famílias de trabalhadores assalariados e de baixa
renda, contratados por essas empresas terceirizadas;
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u. Esta Secretaria recebe vultosas quantias de recursos federais,
provenientes dos repasses e do Fundo de Saúde, além de recursos decorrentes de
convênios e outras rubricas para suprir as carências na área de saúde do Estado; e

v. não é hora para aventuras pois existem vidas em jogo.
 
3. Neste sentido norteamos um CHOQUE DE GESTÃO em 4 (quatro)

passos, com base nos conceitos atuais de Gestão. No intuito de NÃO DEIXAR
COLAPSAR a SESAU. Atento a melhor transparência e moralidade
da Gestão Pública. Em respeito aos mandamentos e princípios decorrentes do
império da lei.

4. Inicialmente, para obter maior transparência e celeridade na tratativa
da Gestão demos o primeiro passo, implantamos o SISTEMA ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÃO (SEI). Atento a necessária transparência perante aos órgãos de
controle nos integramos ao FÓRUM PERMANENTE DE COMBATE À CORRUPÇÃO
(FOCO), integrado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas
da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria
Geral do Estado, entre outros, pelo compartilhamento de informações via SEI. Num
segundo passo procedemos à revisão dos contratos irregulares que foram
encaminhados para a Força Tarefa instalada na SESAU, para as tratativas legais. Num
terceiro passo foram equacionados os conflitos de relacionamentos existentes entre
os profissionais da Área de Saúde, para dotar o mais rapidamente possível as
Unidades de Saúde de equipes médicas. No quarto e último passo estamos
planejando para esta semana uma aquisição de insumos para atendimento do COVID
e do NÃO COVID, em grande escala, com entregas em Boa Vista - RR, no modal
terrestre e em Guarulhos -SP, no modal aéreo.

5. Em seguida assumimos o compromisso com a abertura do Hospital
de Campanha, ÁREA DE PROTEÇÃO E CUIDADOS, do Exército Brasileiro, Operação
Acolhida. Assinamos o Termo de Cooperação para tornar público nosso interesse
em buscar uma solução para a Crise do Coronavírus, embora de forma tardia a
nosso ver.

6. Diante do exposto, aqui diagnosticado, face aos desafios para
tornar a Secretaria de Saúde viável. Face aos parâmetros normativos, jurídicos e
legais, que norteiam a boa Gestão Pública. Face ao cenário político vigente. Face ao
desordenamento físico, estrutural e clínico encontrado por este Secretário à sua
chegada à Secretaria de Saúde (SESAU). Face às irregularidades encontradas na
SESAU. Face aos interesses pouco republicanos que cercam a SESAU. Face
à situação histórica de muitos anos de problemas na Gestão da SESAU. Face à
PANDEMIA COVID-19, sugerimos a Vossa Excelência, que solicite
a imediata INTERVENÇÃO FEDERAL na Secretaria de Saúde de Roraima, uma vez que
nossas ações padecem de tempo e recursos humanos, para enfrentar a CRISE que
se aproxima. E ainda podemos salvar muitas vidas!

7.  No aguardo de vosso entendimento, reiteramos votos de elevada
estima, respeito e distinguida consideração.
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Documento assinado eletronicamente por Olivan Pereira de Melo Junior,
Secretário de Estado da Saúde, em 17/05/2020, às 17:26, conforme Art.
5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço
https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador 0180210 e o
código CRC B69C957A.
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