
Ata da trecentésima sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro 

Lafaiete, realizada ao oito de agosto 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, Laércio Eustáquio,Monica Viviane Margarete de Sá, Helenara,Ryan 

Jefferson, Roberto Alves, Juliana Fernandes Ana Marislene, Nilda Barbosa e Claudio de Souza. 

Foi realizada a leitura da ata 305pelo conselheiro Lucio Emery.Colocada em votação foi aprovada 

pelos conselheiros presentes com voto contra da conselheira Filomena.A conselheira Lourdes 

informou que o SARGUS começou a funcionar novamente na segunda feira, 06 de agosto de 

2018.Foram entregues as Escalas dos hospitais ao CMS, inclusive da RAPSe policlínica. 

Apresentado aos conselheiros a portaria 2.325 do dia 02 de agosto de 2018. Lidos os 

ofíciosentregues ao CMS 336/2018/GAB/SMS/PMCL sobre o PRO HOSP informando o acato por 

parte do senhor secretário de recomendação do CMS para que não valide, por assinatura 

eletrônica o prohosp. Ainda foram lidos o Oficio 149/2018/SMA,resposta da 

FAMOCOL,Oficio324/2018/SMS/PMCL e326/2018/SMS/PMCL sobre reclamações de pacientes, 

Oficio do MP 723 ref. PA fiscalização MPMG 0183.13.000510-5e Oficio do MP 725 ref. Inquérito 

civilMPMG 0183.16.000980-3. A senhora Rosane, do setor que controla as cirurgias de cataratas 

do município, apresentou os dados da cirurgia de catarata: procedimento cirúrgico 332;consultas 

realizadas pre e pôs operatório aproximadamente 900;total de complicações solucionadas e sem 

soluções 0;número médio de cirurgia realizadas 15/20. O conselheiro Amarilio fala sobre o 

atendimento e da educação dos servidores da SMS.Parabeniza a Rosane pelo excelente trabalho 

desenvolvido no seu setor da SMS. Foi lido parecer 018/2018 Prestação de contas do Hospital 

Queluz referente a convênio através da Portaria 1.714 de 07 de julho de 2017. O Hospital Queluz 

encaminhou ao CMS prestação de contas referente ao cumprimento de programa de ação 

aprovado pelo Controle Social, através da Resolução CMSCL 71/2017. Toda a prestação foi 

apresentada em blocos, constando em cada bloco os orçamentos para compra, nota de compra, 

boleto de pagamento e comprovação de pagamento realizado. Os itens estão claros e cumpre os 

objetivos aprovados de aquisição de medicamentos e de insumos de consumo. Diante do exposto, 

a Câmara Técnica recomenda a aprovação da prestação de contas, por cumprir o que foi 

determinado pela Resolução do CMS e por apresentar clareza em suas informações. Aprovado 

por unanimidade pela plenária.Avaliou-se o parecer 019/2018 Plano de ação conjunto Resolução 

SES/ 6.293 de 28 de junho de 2018 A Secretaria Municipal de Saúde apresentou, através do 

Ofício 068/2018 do Departamento de Vigilância em Saúde aprovação de plano de ação, em 

parceria entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica, o que descreve as ações que serão 

executadas e o incentivo financeiro na estratégia de vacinação durante a campanha de vacinação 

entra poliomielite, seguimento contra sarampo e multivacinação. O plano de ação está dividido em 

partes. Nesse aspecto foi observado pela Câmara Técnica que: 1 – Na capacitação de 

profissionais de saúde não será utilizado recurso algum. 2 – Na aquisição e provisão de insumos 

serão utilizados R$ 2.000,003 – Na execução das ações de imunização no período da campanha, 

serão utilizados R$ 14.712,30.A Câmara entende que o item 3 está muito simplificado. A forma 

como está descrito está muito vaga e não especifica de forma clara como serão utilizados os 

recursos. Dessa forma, a análise de uma futura prestação de contas será mais difícil.Também não 

sãoinformadas as metas a seralcançado durante a ação, o que é fundamental para a análise da 

prestação de contas.Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda que os itens descritos no 

plano de ação sejam mais detalhados quanto à forma como os recursos serão utilizados.Aprovado 

por unanimidade pela plenária.Foi avaliado o parecer 020/2018, Mudança de plano de trabalho de 

recurso da Resolução SES/MG 5.309. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou através do 

Ofício PMCL/SMS/GAB/OF. 0355/2018, em que solicita alteração no plano de trabalho para 

utilização de recursos constantes na Resolução 5.309 de 14 de junho de 2016, aprovado pela 

Plenária do Conselho Municipal de Saúde, através de sua Resolução CMSCL 77/2017. Em sua 

solicitação a Secretaria Municipal de Saúde propõe que os recursos de R$ 110.000,00 (cento e 

dez mil reais) destinados para a aquisição de veículos, sejam redirecionados para a aquisição de 

medicamentos constantes na listagem RENAME. Em sua justificativa para a ação, a SMS informa 



que o motivo para a solicitação é o débito de R$ 651.833,47 (seiscentos e cinquenta e um mil 

oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) que a Secretaria Estadual de Saúde 

possui com o município em repasses, o que torna difícil a aquisição de medicamentos. A Câmara 

entende que a atitude da SMS é acertada, uma vez que o fornecimento de medicamentos a 

população é fundamental e deve ser prioridade, no atual momento. Aprovado por unanimidade 

pela plenária.Passou-se ao parecer 021/2018 Plano de ação do Hospital São Camilo para a 

utilização de R$ 150.000,00 (cinquenta mil reais) referente à proposta 36000.1941232/01-800. O 

Hospital São Camilo apresentou proposta para utilização de recursos constante em proposta para 

utilização em custeio de média e alta complexidade. Em sua proposta é proposto à utilização de 

recursos para custeio com terceirizados em geral, custeio de aluguel do imóvel, agência 

transfucional, custeio de medicamentos, materiais e insumos e gazes medicinais e despesas com 

copasa.Em análise da Resolução SES/MG 5.952/2017, a Câmara Técnica chama a atenção para 

o artigo 4º que especifica que a despesa deverá ser precedida de adequado processo licitatória. 

Dessa forma, despesas anteriores, não passaram por esse processo e, portanto, o recurso não 

poderá ser utilizado para quitar dívidas anteriores. A Câmara cita esse aspecto para que não 

ocorra o que já foi registrado, a utilização de recursos para quitar débitos anteriores, o que 

resultou na reprovação do processo pela Plenária do Conselho. Diante do exposto, a Câmara 

Técnica recomenda que seja a aprovação do plano proposto. Aprovado por unanimidade pela 

plenária.Foi lido o parecer 022/2018 Plano de ação do Hospital São Camilo para a utilização de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à Resolução 5.952/2017. O Hospital São Camilo 

apresentou proposta para utilização de recursos constante em proposta despesas de custeio.Em 

sua proposta é informado a utilização de recursos para custeio de medicamentos, materiais e 

insumos.Em análise da Resolução SES/MG 5.952/2017, a Câmara Técnica chama a atenção para 

o artigo 4º que especifica que a despesa deverá ser precedida de adequado processo licitatório. A 

Câmara cita esse aspecto uma vez que na proposta do Hospital São Camilo é descrito que o 

recurso será utilizado para quitação de despesas com medicamentos vencidas em datas 

anteriores a liberação da verba. Tal ação é vedada pelo artigo 4º da Resolução. Diante do 

exposto, a Câmara Técnica recomenda que não seja a aprovação do plano proposto. Que o 

mesmo seja reavaliado pelo Hospital e novamente apresentado ao Conselho para nova avaliação, 

dentro dos parâmetros determinados pela Resolução. O hospital solicitou a alteração plano de 

ação para aquisição de medicamentos a partir da data posterior do dia 08 de agosto de 2018. 

Aprovado por unanimidade pela plenária. Foi apresentado, para apreciação da Plenária, proposta 

para a autorização de três novas unidades de Saúde da Família, São Joao /Amazonas, São 

Joao/Alexandrina e Bela Vista. O conselheiro Roberto informou que os pedidos chegaram no dia 

da reunião, o que impossibilitou sua análise pela câmara técnica. Ainda informou que a SMS tem 

o prazo até 27 de agosto para apresentação dessas propostas ao estado para que possa ser 

aprovada em assembleia. Por isso, sugeriu que fosse dado a câmara técnica um ad referendum. 

Dessa forma, a câmara técnica analisará o projeto apresentado e caso atenda às especificações, 

será aprovado e emitida a resolução. A proposta foi aprovada e a câmara técnica agendou 

reunião para análise no dia 13 de agosto de 2018 às14h30min na sede do CMS.Foi entregue ao 

CMS o Plano Anual de Saúde (PAS) e prestação de conta do hospital São Camilo. O conselheiro 

Vamberto foi escolhido para representar o CMS no seminário sobre alimentação e saúde. O 

conselheiro Roberto apresentou o protocolo de prevenção suicídio com atendimento da rede de 

saúde.Informou que será agendado reunião com diversas entidades para debate do mesmo e 

posteriormente será apresentado para deliberação da Plenária do Conselho.Tendo atingido o 

horário regimental, a reunião foi encerrada e o presente ata será lavrada e após lida e aprovada, 

será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, oito agosto de 2018. 

 


