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Ata da trecentésima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada quatorze de março de 2018. Na sala de reuniões 
da plenária da câmara municipal de Conselheiro de Lafaiete, na cidade de 
Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Justificaram as suas respectivas 
ausências os seguintes conselheiros: Alessandro, Laércio Eustáquio, Rodrigo 
Acácio, Hélio Martins, Amarilio Zebral, Antônio Kadar, Ryan Jefferson, Evandro 
Gonçalves, Wilanderlan Alves, Juliana Fernandes, Kátia Oliveiro e Rita de 
Cássia. Leitura realizada a ata da reunião 299, pelo conselheiro Lucio. Foi 
solicitada a correção da conselheira Lourdes Maria, que aparece como Maria de 
Lourdes. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Lido 
as correspondências: Oficio 079/2018/GAG/SMS/PMCL justificando a ausência 
do senhor secretário de saúde. Foi lido Oficio DIR 0321/2018 da 
Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, que responde ao ofício 
014/2018/CMSCL sobre o novo modelo de financiamento do SUS. Foi informado 
a emissão de Parecer CMSCL 01/2018 em resposta a solicitação do Conselho 
Municipal de Educação, através de e-mail, que questionou o disposto no ANEXO 
VI da Lei Complementar nº 036/2012, que preceitua a atribuição para o cargo de 
Professor de Educação Infantil (PEI) de: "administrar medicações conforme 
prescrição médica e orientação dos responsáveis”. Em sua manifestação o 
CMSCL informa que estabelecer a aplicação de medicamentos no espaço 
escolar é atribuir ao profissional docente uma responsabilidade para a qual ele 
não está preparado, uma vez que não faz parte de sua formação pedagógica. 
Os riscos inerentes a medicação é fortemente influenciada pela atenção 
necessária para a aplicação do produto entregue. A carga e a responsabilidade 
que o docente possui de observar, orientar e cumprir uma programação de 
conteúdo, torna maior os riscos de engano, aplicação errônea ou falta de 
aplicação. Medicação é programada para ser aplicada em intervalos, 
normalmente, superiores ao tempo que o aluno passa na escola. Por isso, é 
perfeitamente possível aos pais programarem a medicação dos filhos enquanto 
ainda estão em casa. Aplicação de medicamentos na escola, estabelece uma 
responsabilização de todos os envolvidos no processo educacional (Professores, 
equipe Pedagógica, Diretores, Secretaria de Educação), uma vez que a 
responsabilidade pelo discente, enquanto estiver no espaço escolar é de todos. 
Também deve ser estabelecido que efeitos medicamentosos podem ocorrer 
horas após sua ingestão, o que estabeleceria uma responsabilidade contínua de 
toda equipe escolar, durante todo o período de efeito do produto utilizado. Dessa 
forma, o Conselho Municipal de Saúde entende que não cabe a aplicação de 
medicamentos no espaço escolar. Foi informado entrega do OFICIO 
064/2018/GAB/SMS/PMCL em resposta ao oficio 017/2018 CMSL sobre queixa 
referente ao transporte terceirizado sobre do TFD. Apresentado Oficio 059 
/2018/GAB/SMS/PMCL em resposta ao oficio 18/2018CMSCL sobre reclamação 
do paciente José Dorotéa. Foi informado Ofício 202 ref. ao inquérito civil MPMG 
0183.14.001788-4 referente ao arquivamento do laboratório Siqueira. O 
Ministério Público informa o seu arquivamento, após a conclusão do processo. 
Foram apresentadas escalas dos hospitais para conhecimento da plenária do 
CMS. Em atendimento a solicitação do conselheiro Alberto, foi aprovada a 
criação de comissão formada pelos conselheiros  Alberto, Carlos Vamberto e 
Ana Marislene, que avaliarão as escalas apresentadas mensalmente para 
avaliação. 
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Foi apresentado a Plenária Ofício da Procuradoria que questiona a constante 
troca de conselheiros durante o ano de 2017. Foi informado ao senhor 
Procurador que tal fata se deve ao período de troca dos conselheiros. A Plenária 
entendeu que se torna necessário uniformizar as indicações. Após debate, foi 
aprovado pela Plena do Conselho Municipal de Saúde a recondução de todos os 
seus membros atuais para o biênio de 2018 a 2020. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. Será publicada Resolução do Conselho Municipal de 
Saúde, regulamentando a decisão.  Na resolução constará obrigatoriamente que 
1 - Fica deliberado a recondução de todos os atuais membros do Conselho 
Municipal de Saúde para o exercício como Conselheiros de Saúde no biênio 
2018 – 2020. 2 - Fica Deliberado a publicação de Decreto tornando público o ato 
de recondução dos conselheiros relacionados na listagem anexa. 3 - Caberá a 
Presidência do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências, 
comunicar a todas as Entidades participantes, no mês de dezembro de 2019, a 
necessidade de recondução ou nova indicação de seus representantes. Dessa 
forma, a constituição do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 
para o biênio 2018 – 2020 ficamos assim constituídos: Presidente: Roberto 
Santana Lisboa Batista; Vice presidente: Lúcio Sérgio de Barcelos Emery 
Pereira; Primeiro Secretário: Cláudio Mauricio dos Santos Souza; Segundo 
Secretário: Alberto Luz Coelho; Secretária: Sueli de Fátima Zebral Damázio. 
SETOR USUÁRIO: Carlos Vamberto de Oliveira (Famocol); Cláudio Mauricio 
dos Santos Souza (Famocol); Wiladerlan Alves Souza Junior (Famocol); 
Evandro Gonçalves da Rocha (Famocol); Alberto Luz Coelho (Famocol); Rodrigo 
Acácio Ferreira (Famocol); Marcos Antônio Henriques (Famocol); José Dorotéa 
(Famocol); Amarilio Zebral (Sindicato Trabalhadores Ferroviários); Vitor Pena 
Rezende (Sindicato Trabalhadores Ferroviários); Francisco Xavier de Souza 
(Sindicato Trabalhadores Indústrias Metalúrgica Mecânicas Elétricas); Carlos 
Antonio  Vitoretti (Sindicato Trabalhadores Indústrias Metalúrgica Mecânicas 
Elétricas); Edson Paulo da Silva (Sindicato dos Trabalhadores Rurais); João 
Marcos de Carvalho Fonseca (Sindicato dos Trabalhadores Rurais); Laércio 
Eustáquio Resende (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de 
Serviços); Roberto Alves Matos (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária 
e de Serviços); Nilson Abel Marcelha (Associação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Serviços);  Jose Salvador Felipe Romão  (Associação 
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços);  Nilda Barbosa Moreira 
(Pastoral da Criança e do Menor); Mônica Viviane Ferreira M. Pereira (Pastoral 
da Criança e do Menor). SETOR PRESTADORES DE SERVIÇO: José Miranda 
Nogueira (Hospital Queluz); Giovana Cocolo de Matos Souza Seabra (Hospital 
São Vicente); Daniele Pereira Garcia (Hospital Maternidade São José); Filomena 
Maria de Avelar Fonseca Cardoso (Hospital São Camilo). SETOR GOVERNO: 
Lourdes Maria Barros de Carvalho (Secretaria Municipal da Saúde); Rita de 
Kássia Silva Melo (Secretaria Municipal da Saúde); Ana Marislene de Oliveira 
Baeta (Secretaria Municipal de Educação e Esporte); Josiane Carla Magalhães 
(Secretaria Municipal de Educação e Esporte); Lucinei Alvim Serafim (Secretaria 
Municipal de Assistência Social); Maurilena dos Santos de Souza Queiros 
(Secretaria Municipal de Assistência Social). SETOR PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE: Ryan Jefferson Villar Gonçalves (Associação Médica); Antonio Kadar 
Ganzadin Abo-Gamen (Associação Médica); Helio Martins do Nascimento Filho 
(Associação de Enfermagem); Kátia Andréia de Oliveiro (Associação de 
Enfermagem); Roberto Sant’ana Lisboa Batista (Associação de Farmacêuticos e 
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Bioquímicos); Ana Paula André (Associação de Farmacêuticos e Bioquímicos); 
Lúcio Sérgio de Barcelos Emery Pereira (Associação de Odontologia CROMG); 
Juliana Fernandes de Carvalho Zebral (Associação de Odontologia CROMG);  
Margareth de Sá e Souza (Entidade de Trabalhadores do SUS); Helenara 
Beatriz Meireles P. Matos (Entidade de Trabalhadores do SUS). Foi apresentado 
à Plenária ata de reunião realizada no dia 28/02/2018 no Ministério Público. Foi 
lido Oficio 012/2018 em resposta ao oficio 005/2018 /CMSCL, no qual a 
Secretaria Municipal de Saúde apresentou a listagem de contratos e convênios 
existentes no município. Foi apresentado parecer 003/2018 referente a 
solicitação de pagamento diferenciado para procedimento de exames 
imunohistoquímicos. A SMS apresentou ofício 048/2018/GAB/SMS/PMCL, em 
que solicita autorização para pagamento de tabela diferenciada para 
procedimentos imunohistoquímicos. Em seu texto, o oficio apresenta o valor de 
tabela SUS R$ 92,00 e outros valores, Unimed R$ 280,88, IPSEMG R$ 313,96 e 
Saúde Bradesco R$ 562,03. O exame solicitado é extremamente importante 
para o rápido diagnóstico de doenças graves, possibilitando uma ação ainda nos 
seus estágios iniciais. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda a 
aprovação da solicitação da SMS, estabelecendo um valor máximo de R$ 
280,00 (duzentos e oitenta reais). Foi aprovado por unanimidade pela plenária. 
Passou-se a análise do parecer 004/2018. O Hospital São Vicente apresentou 
Ofício 006/2018, em que apresenta plano de aplicação de recursos na ordem de 
R$ 472.195,00 (quatrocentos e setenta e dois cento e noventa e cinco reais), 
referente a Portaria 2.859 de 25 de outubro de 2017. O plano apresentado 
estabelece aplicação de recursos: 1 – Aquisição de medicamentos (R$ 
100.000,00), 2 – Aquisição de oxigênio (R$ 20.000,00), 3 - Aquisição de 
produtos alimentícios, limpeza e escritório (R$ 10.000,00), 4 – Reformas prediais 
externas e troca de janelas (R$ 342.195,00). Ainda é informada a conta 46.946-
7, agência 1392-7 do banco Bradesco como referência exclusiva para depósito 
do recurso. Também é informado que o rendimento do recurso será utilizado 
para a aquisição de medicamentos. Nesse caso, deverá estar discriminado na 
prestação de contas. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda a 
aprovação da solicitação do Hospital São Vicente. Foi aprovado por 
unanimidade pela plenária. Avaliado o parecer 005/2018, referente ao Inquérito 
civil público 0183.14.000366-0 (recurso da atenção básica no valor de 
R$800.000,00) e Inquérito civil público 0183.12.000343-3 (multa de R$ 
3.000.000,00). Em 29 de novembro de 2017, foi realizada reunião no Ministério 
Público com a presença do senhor secretário de saúde, o senhor secretário de 
fazenda, a senhora promotora, a procuradoria municipal e o conselho de saúde, 
para tratar sobre o Inquérito civil público 0183.14.000366-0 (recurso da atenção 
básica no valor de R$800.000,00) e o Inquérito civil público 0183.12.000343-3 
(multa de R$ 3.000.000,00). No encontro ficou definido, conforme registrado em 
ata, que em relação ao Inquérito civil público 0183.14.000366-0 (recurso da 
atenção básica no valor de R$800.000,00) a secretaria de fazenda apresentaria 
proposta de remanejamento de recursos próprios para o programa saúde me 
casa até o dia 19 de fevereiro de 2018. Em relação ao Inquérito civil público 
0183.12.000343-3 (multa de R$ 3.000.000,00) ficou definido que seria realizada 
reunião técnica entre a secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de 
fazenda e o conselho de saúde para que fossem avaliadas possíveis ações e 
definição de aplicação do recurso que falta. Em 02 de janeiro de 2018, o CMS 
encaminhou ao senhor secretário de saúde solicitação para que ocorresse 
manifestação sobre o assunto.  Segundo informações do secretário, foram feitas 
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tentativas de reuniões com a secretaria de fazenda e não foi conseguida uma 
data. Em um desses momentos, o conselheiro Roberto estava com o secretário 
Alessandro e presenciou a dificuldade de marcação de um encontro. Reunida, a 
câmara técnica entende que a situação referente a esse assunto já se prolongou 
demais e cabe a Plenária do Conselho estabelecer as providências, no sentido 
de resolução do exposto. Em relação ao Inquérito civil público 0183.14.000366-0 
(recurso da atenção básica no valor de R$800.000,00), já existe uma Resolução 
aprovada pelo CMS, Resolução CMSCL 048/2016, já existe a deliberação de 
devolução do recurso a Atenção Básica, referenciado em levantamento realizado 
pela própria secretaria municipal de saúde. Em relação ao Inquérito civil público 
0183.12.000343-3 (multa de R$ 3.000.000,00), o prazo final para uma decisão é 
abril de 2018. Portanto, caso a questão não seja resolvida, poderá ocorrer a 
solicitação de execução da multa. A câmara técnica entende que, diante da não 
manifestação do gestor municipal, cabe ao Conselho apresentar uma alternativa, 
na forma de deliberação para que o recurso não seja retirado do município, em 
um momento tão difícil financeiro. Diante do exposto, a Câmara Técnica 
recomenda: 1 – Em relação ao Inquérito civil público 0183.14.000366-0 (recurso 
da atenção básica no valor de R$800.000,00), que seja solicitado ao Ministério 
Público a ação legal cabível para que a Resolução 048/2016 seja cumprida, com 
os valores devidamente atualizados. 2 – Em relação ao Inquérito civil público 
0183.12.000343-3 (multa de R$ 3.000.000,00), apresentação, por parte do 
Controle Social de uma proposta alternativa de aplicação dos recursos no 
município, referenciado em Resolução. Colocado em discussão, a plenária 
entende que, em relação ao Inquérito civil público 0183.14.000366-0 (recurso da 
atenção básica no valor de R$800.000,00), será encaminhado Ofício ao 
Ministério Público solicitando que seja realizado os procedimentos legais 
cabíveis no sentido de cumprimento da Resolução CMSCL 048/2016, com os 
valores devidamente atualizados. Colocado em votação foi aprovado pela 
Plenária. Em relação ao Inquérito civil público 0183.12.000343-3 (multa de R$ 
3.000.000,00), foi informado, oficialmente, pela Procuradoria, que, em reunião 
com a Secretaria Municipal de Saúde, ficou definido que o município irá 
questionar os números apresentados pela análise do Ministério Público. O 
conselheiro Roberto disse que essa ação já era esperada, pois foi manifestação 
do setor jurídico na reunião ocorrida no Ministério Público. Foi aprovado pela 
Plenária, encaminhamento de Ofício ao Ministério Público, informando que o 
Controle Social aguardará a manifestação do Setor Jurídico do Município e a 
nova manifestação do Ministério Público para então realizar a sua deliberação. 
Foi apresentado Ofício da Federação de Moradores de Conselheiro Lafaiete 
(FAMOCOL), que apresenta dados referentes a discrepâncias nas 
remunerações e em contratos de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. 
A representante do senhor Secretário de Saúde, conselheira Lourdes Maria, 
informou que o mesmo entende que tal demanda deva ser encaminhada ao 
senhor Prefeito Municipal, que possui melhores condições de avaliar a 
documentação apresentada. A Plenária entende que a denúncia é grave e que 
deve ser encaminhada com urgência ao Gestor Municipal. A proposta foi 
aprovada pela Plenária e será encaminhada ao senhor prefeito municipal, 
através de ofício. Foi acusado o recebimento dos documentos: oficio de nº 
010/2018/SPM Sobre o assunto: nutrição e dietética, oficio 007/2018 do Hospital 
São Camilo referente a Portaria FNS 1714 de 07/07/2017, oficio 003/2018 do 
Hospital São Camilo referente plano de ação da resolução 595214/11/2017. A 
mesa diretora do Conselho apresentou a Plenária, ofício 017/2018 do 
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Departamento de Vigilância em Saúde, em que solicita aprovação de ação 
apresentado que permitirá a utilização de recursos disponíveis na Resolução 
SES/MG 6.002 de 06 de dezembro de 2017/ Termo de Compromisso número 
203/6002. Colocado em discussão, foi verificado que, apesar de sua publicação 
em dezembro de 2017, apenas em março foi solicitado a utilização dos recursos. 
O Conselho entende que o recurso é importante e servirá para auxiliar o setor 
em necessidades urgentes. Ficou definido que a Plenária aprovará o plano 
apresentado e emitirá manifestação à Superintendência de Barbacena 
solicitando informações sobre o porquê da demora em solicitar esse plano. Foi 
apresentado ofício 06A/2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) para utilização de recursos de emenda parlamentar 31860005. A análise 
do documento realizado pelo Conselho possibilitou que fosse constatado que o 
recurso será utilizado em sua íntegra para a aquisição de produtos de uso 
cotidiano pela entidade. Por entender que tais produtos são muito importantes 
para a Entidade e que uma espera de 30 dias, não alteraria a decisão de 
aprovação, a Plenária aprovou proposta de trabalho da APAE. Tendo atingido o 
horário regimental, a reunião foi encerrada.  Presente ata será lavrada e, após 
lida e aprovada, será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, quatorze de 
março de 2018. 
 

 

 

 


