
Ata da trecentésima quintareunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro 
Lafaiete, realizada ao onze de julho de dois e dezoito, na sala de reuniões da casa dos 
Conselhos, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Tendo o quórum, o presidente 
iniciou os trabalhos. Justificaram as suas ausências os seguintes conselheiros: Evandro 
Gonçalves, Nilson Abel, Lucio Emery, Laércio Eustaquio, Rita de Cássia, Monica Viviane 
Margarete de Sá, Helenara, e Ryan Jefferson, Roberto Alves, Juliana Fernandes Ana Marislene, 
Filomena Maria, Nilda Barbosa e Claudio de Souza. O conselheiro Roberto informou que o 
conselheiro Antônio Kadar solicitou, há três meses, licença das atividades do CMS devido a sua 
candidatura a deputado federal. Foi realizada a leitura da ata 304 pela conselheira Lourdes 
Barros. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. O 
conselheiro Vamberto informou que após a visita da senhora Alexssandra, gerente do setor de 
controle e avaliação, ocorreram mudanças no TFD, no sentido de maior abertura para os usuários. 
Foi também solicitada correção em deliberação do CMS referente à autorização de utilização de 
recursos para a policlínica. Ficou claro e estabelecido que os recursos sejam utilizados na 
aquisição de material de consumo para o pronto socorro e não em reformas físicas. Foram 
apresentadas as escalas de plantões dos hospitais. Não apresentaram escalaso RAPS e da 
policlínica. Foram apresentadas para a Plenária Portarias publicadas durante o mês. Foi avaliado 
o parecer 014/2018 que tratou de análise de contas do Pro-Hosp e da Rede Resposta. A Câmara 
Técnica realizou nova avaliação das prestações de contas do Pro-Hosp e da Rede Resposta. A 
análise mais detalhada, considerando a Legislação pertinente, possibilitou avaliar que: Em relação 
ao Pro-Hosp, foi assinado termo de compromisso de gestão entre a Secretaria de Estado de 
Saúde e o Hospital Maternidade São José, com a interveniência do Município de Conselheiro 
Lafaiete. O termo estabelece em sua Cláusula Primeira, parágrafo único, a elaboração de um 
plano de ajustes e metas (PAM). Todo o processo de cumprimento do convênio está atrelado a 
esse plano de metas, o qual o Conselho não teve acesso. As demais observações verificadas e 
registradas no Parecer 013/2018 foram mantidas e necessitam ser corrigidas. Em relação à Rede 
Resposta, foram avaliadas as Resoluções 2.884/2011 e 2.878/2011 e o Termo de Compromisso 
057/2011. As resoluções e o termo estabelecem condicionamento que está em consonância com 
o Parecer 013/2018 da Câmara Técnica. Foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Ofício 285/2018, solicitação, por parte do Ministério Público de Minas Gerais, em ação 
civil pública 5128236-778.13.0024, em que é solicitado prestação de contas do pro-hosp de todo o 
período de sua vigência. É de conhecimento do Conselho de Saúde que, em seu início, o Controle 
Social era parte da comissão que avalia e acompanha os programas descritos. Contudo, de forma 
misteriosa, sua participação foi retirada, ato que gerou por parte do Ministério público abertura de 
questionamento e ação civil pública. Dessa forma, as inconsistências dos atos avaliados não 
apresentam fundamentação e segurança para a aprovação das prestações apresentadas. Sua 
aprovação poderá comprometer a atuação do Controle Social, como ente fiscalizador e 
deliberativo. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda que: 1 – A não aprovação da 
prestação de contas apresentada e comunicação ao senhor Secretário de Saúde, recomendando 
que o mesmo não realize a assinatura eletrônica para a finalização do processo. 2 – Publicação 
de Resolução estabelecendo parâmetros e condições para a análise de futuras prestações de 
contas a serem encaminhadas por entidades e pela Secretaria Municipal de Saúde, por parte do 
Conselho Municipal de Saúde. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pela Plenária. 
Foi avaliado o parecer 015/2018 que trata deanálise de prestação de contas do Hospital São 
Camilo referentes a Portaria 1.714/2017. A Câmara Técnica realizou nova avaliação das 
prestações de contas referente ao convênio estabelecido pela Portaria 1.714 de 7 de julho de 
2017.O convênio é válido a partir de 7 de julho de 2017, portanto despesas devem ser realizadas 
com datas posteriores a essa data. A análise de todo o processo permitiu verificar que: 1 – Foram 
realizadas despesas com contas anteriores a data de validade do convênio. 2 – Foram realizados 
pagamentos e os valores de notas e cheques de pagamento não coincidem. Citamos como 



exemplos: - Conjunto de notas fiscais que somam R$ 16.081,31, pagas com cheque no valor de 
R$ 17.022,91- Pagamento de nota fiscal 25045 de R$ 1.900,00 com cheque de R$ 2.375,00-
Pagamento de nota fiscal 791 de R$ 274,90 com cheque de R$ 489,90- Pagamento de nota fiscal 
4411 de R$ 104,90 com cheque de R$ 527,103. 2 – Foram identificadas notas fiscais sem 
identificação e cheques nominais a pessoas físicas, com notas fiscais de estabelecimentos 
comerciais. A prestação de contas continua a apresentar discrepâncias, que se mostram maiores 
do que as anteriores. Dessa forma, a Câmara Técnica entende que mudanças na prestação de 
contas têm piorado a situação. Não se justifica que esse documento seja encaminhado 
novamente ao Hospital para novas correções, uma vez que o seu terceiro retorno demonstra que 
não é possível tal ação. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda que a prestação de 
contas seja reprovada. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Foi 
avaliado o parecer 016/2018 que trata de análise de processo de credenciamento de clínicas de 
fisioterapias, conforme determina Resolução CMSCL 65/2017A Secretaria Municipal de Saúde 
encaminhou Ofício 064/SMS/18, que apresenta cópia de contratos realizados com clínicas 
prestadoras de serviço de fisioterapia do município. Foram cadastradas 5 empresas para um 
contrato de 60 meses, com gasto previsto de R$ 300.000,00. Cada empresa receberá R$ 
60.000,00 por ano e receberá R$ 5.000,00 por mês, pela prestação de serviços. Não foi informada 
a certidão negativa das empresas. É importante que tal documento ou declaração do Gestor de 
regularidade conste na prestação de contas a ser apresentada ao final de 12 meses de vigência 
do contrato. Cabe ressaltar que, como órgão fiscalizador o Conselho Municipal de Saúde poderá 
solicitar informações a qualquer momento durante a vigência do contrato e até cinco anos após o 
término do mesmo. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda que seja considerada 
cumprida a determinação expedida pela Plenária do Conselho Municipal de Saúde, através da 
Resolução 65/2017. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Avaliou-se 
o parecer 017/2018 que trata de análise de processo de prestação de contas de utilização do 
recurso do programa farmácia popular, conforme deliberado pelo CMS, através da Resolução 
73/2017. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou Ofício 066/SMS/18, que apresenta cópia 
de ações realizadas para utilização de recursos que estavam em caixa referente ao programa 
farmácia popular, encerrado em 2017. Os valores iniciais correspondiam a R$ 56.674,10. Durante 
o período foram depositados outros R$ 12.500,00. Houve um rendimento de R$ 143,83, o que 
totalizou um gasto de R$ 69.030,27.Foram apresentados extratos bancários do período, bem 
como notas de empenho e liquidação dos pagamentos, o que comprovou a utilização do recurso 
para a aquisição de medicamentos, conforme deliberado pelo Controle Social. Diante do exposto, 
a Câmara Técnica recomenda que seja considerada cumprida a determinação expedida pela 
Plenária do Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução 73/2017. Colocado em votação 
eaprovado por unanimidade pela plenária.Foi registrada a entrada dos seguintes documentos: 
Recurso para o Hospital São Camilo, proposta 36000.1941232/01-8000 no valor de 50 mil 
reais.Recurso para o Hospital São Camilo, Resolução 5952 de 14/11/02017.Coletânea de 
relatórios quadrimestrais da Secretaria Municipal de Saúde, do ano de 2017. Solicitação de 
aprovação de relação de medicamentos da farmácia central para dispensação de medicamentos 
dos PSFs. Prestação de contas do Hospital Queluz referente à Portaria 1714 de 07/07/2017 no 
valor de 130 mil reais.Conselheiro Amarilio questionou o fato de que os ACS atuarem nas 
recepções dos PSFs e também a ausência de profissionais de limpeza. O conselheiro Roberto 
questionou como estava o processo de licitação anunciado pelo Gestor Municipal para resolução 
dos problemas citados. A conselheira Lourdes informou que devido a questão financeira o 
processo estava interrompido. O conselheiro Roberto informou que, apesar de diversas 
solicitações do Conselho de Saúde, a LDO foi avaliada e aprovada pela Câmara Municipal sem 
que, o Controle social se manifestasse. Ficou Deliberado pela Plenária o cumprimento da 
Legislação SUS. Dessa forma, será emitido comunicado para o Tribunal de Contas do Estado, 
Ministério Público e Conselho Estadual de Saúde, informando o corrido e solicitando a realização 



de auditoria no município. Foi informado que até a data da reunião não foi apresentado o primeiro 
relatório quadrimestral do ano de 2018, a programação anual e o relatório anual de gestão. A 
conselheira Lourdes informou que, conforme é de conhecimento da Plenária, o sistema 
SARGSUS está com problemas e o acesso dos dados não está sendo possível. O conselheiro 
Roberto informou que mesmo sem o SARGSUS, os dados referentes ao município poderiam ser 
apresentados ao Conselho, como já foi realizado outras vezes. Ficou definido que o Conselho 
aguardará mais um período, em relação ao Relatório Anual de Gestão. Contudo, a Plenária do 
CMS está preocupada com ausência da PAS. O Conselho tem aprovado ações emergenciais, 
contudo, não foi apresentado planejamento para a execução das metas estabelecidas no Plano 
Municipal de Saúde. Dessa forma, o Controle Social está atuando às escuras, o que é perigoso. O 
conselheiro Amarílio propôs que seja dado prazo até a próxima reunião do Conselho de Saúde, 
dia 08 de agosto, para que o Gestor apresente o Plano Anula de Gestão para avaliação do CMS. 
Em caso de não apresentação, o assunto será retomado para deliberação da plenária. Tendo 
atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e a presente ata será lavrada e após lida e 
aprovada, será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, onze de julho de 
2018.__________________________________________________________________________
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