
Ata da trecentésima sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos doze de setembro 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 Eustaquio,Helenara, 
Alberto Luz, Francisco Xavier, Hélio Martins, Ryan Jefferson, Roberto Alves, Juliana 
Fernandes, Jose Miranda, Wilanderlan Alves, Maria Filomena, Amarilio Zebral. Foi 
realizada a leitura da ata 306 pela conselheira Lourdes Maria.Colocada em votação foi 
aprovada pelos conselheiros presentes.Foram entregues as Escalas dos hospitais. Não 
apresentaram as escalas as RAPSe apoliclínica. Foram lidas as correspondências 
apresentadas ao Conselho, assim como as reclamações de pacientes. Foi dado destaque 
a correspondência do Conselho Estadual de Saúde que convida para plenária da CISTT a 
ser realizada em Belo Horizonte. Será comunicado a gerência de saúde do trabalhador 
para que participe. Também foi destaque convite da Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias para evento que acontecerá dia 15 de setembro de 2018. Foi informado 
recebimento de ata do Ministério Público, que cobra vários itens acordados entre a gestão 
e o MP, em reunião no dia 07 de março de 2018, com a presença do Controle Social. 
Será encaminhado ofício ao senhor gestor municipal solicitando informações sobre os 
Inquéritos Civis e comunicado ao MP.Foi apresentado ofício da Secretaria Municipal de 
Saúde solicitando a anuência do Conselho de Saúde para locação de outro imóvel do 
PSFs São Dimas no mesmo bairro. Ficou deliberado que o conselheiro Carlos Vamberto 
irá apurar a situação do local e informará na próxima reunião para orientar a deliberação 
da Plenária.Foi apresentado situação sobre a denúncia oferecida pela FAMOCOL e 
apurada pelo Conselho de Saúde, que levou a elaboração de relatório com dados 
importantes. O conselheiro Roberto informou que apesar dos esforços do Controle Social 
para negociar uma forma de ação por parte da gestão municipal, nenhuma atitude foi 
tomada. Nesse momento foi informado que foram realizadas reuniões com o senhor 
prefeito, secretaria de administração, controladoria e procuradoria, e em todos os casos 
as respostas não forma apresentadas. Que foi solicitado ao controlador a apresentação 
de relatório da controladoria que confirma os dados levantados pela ação do controle 
social/FAMOCOL. Contudo, foi obtida uma negativa, sob a alegação de que o relatório foi 
declarado sigiloso pelo Procurador Municipal. Dessa forma, segundo o conselheiro 
Roberto foram esgotados todos os meios possíveis de ação. Foi sugerido pela 
conselheira Lourdes e pela conselheira Ana Marislene a emissão de novo ofício 
concedendo mais vinte dias para manifestação da gestão municipal. Colado em votação, 
foi aprovado pela maioria da Plenária o encaminhamento de denúncia formal ao Ministério 
Público para apuração dos fatos.Passou-se a avaliação de solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde para revogação da Resolução 69/2017, que trata de plano de ação 
para recuperação de funções do laboratório central. A conselheira Margarete informou 
que durante todo o tempo os membros do laboratório tentaram atender ao que foi 
proposto pelo laboratório. Contudo, não foi oferecido as condições necessárias para o 
cumprimento do que foi planejado. Os conselheiros Cláudio e Marcos Henrique 
manifestaram-se contra a revogação da Resolução, pois significa a desativação do 
serviço a comunidade externa, ficando restrito a policlínica. Que tal fato é perigoso, pois 
perde-se o ente regulador dos exames laboratoriais. O conselheiro Roberto informou que 
será agendada reunião para discussão mais detalhada da proposta.Foi acusado o 
recebimento do Oficio 725 do Ministério Público, referente ao recurso de R$160.000,00, 
destinado ao Hospital São Vicente. O conselheiro Roberto informou que o referido 
convênio vence em dezembro de 2018, estando o hospital dentro do prazo para usa 



utilização. Também foi cobrado no mesmo oficio a situação de não comprovação de 
recurso referente a obras no mesmo hospital. Informou que será emitido correspondência 
respondendo as questões.Foi avaliado o parecer 024/2018 que trata da avaliação da Lei 
Orçamentária Anual de 2019 (LOAS 2019). A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou 
oficio 253/2018 em que apresenta a proposta de LOA encaminhada à Câmara Municipal. 
Em uma análise, referenciada na Lei 5.914 de 17 de julho de 2018, que estabeleceu a 
LDO para o ano de 2019, no Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho de 
Saúde para o período de quatro anos, ficou constatado uma série de inconsistências que 
tornam muito difícil a execução de ações constantes no plano municipal de saúde. as 
inconsistências vão desde a não existência de recursos para execução de atos previstos 
no Plano de saúde a existência de ações que não constam no plano. Também foi 
observado inconsistência entre a LDO e a LOA, o que torna ações previstas em uma e 
ausente em outra sem a possibilidade de execução. Diante a apresentação detalhada, a 
Câmara Técnica recomendou 1 – Que nos demonstrados das fichas da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) deverão estar discriminados como os recursos serão utilizados, para 
cumprimento do Plano Municipal de Saúde, aprovado pela Plenária do Controle Social, 
através da Resolução CMSCL 085 de 19 de março de 2018, e que serão demonstrados 
nos relatórios quadrimestrais de gestão, o que vem a atender ao artigo 2º da Resolução 
578 de 22 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Saúde. 2 – Que esse parecer, 
se aprovado pela Plenária, seja encaminhado para o Executivo, o Legislativo Municipal, 
na forma de Recomendação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde.Colocado em 
discussão as recomendações da Câmara Técnica foram aprovadas por unanimidade.será 
emitido Recomendação ao senhor prefeito municipal, ao senhor secretário de fazenda, ao 
senhor secretário de saúde e ao legislativo municipal.A senhora Neia, membro da Câmara 
Municipal de Conselheiro Lafaiete informou que o legislativo também observou uma 
discrepância entre a LOA, LDO e PPA. Que a assunto será avaliado e debatido pela 
Câmara. O conselheiro Roberto informou que o Controle social já havia alertado sobre as 
inconsistências no PPA e na LDO, tendo para isso emitido Recomendação, para a qual 
não foi obtida nenhuma manifestação por parte do legislativo. Informou que a falta de 
ação na avaliação da LDO foi motivo de informação por parte do Conselho de Saúde ao 
TCE, CES e MP. Que espera que sejam tomadas as atitudes para que PPA, LDO, LOA 
possam viabilizar a execução do Plano Municipal de Saúde, mesmo que para isso, seja 
necessária uma revisão de todos eles.Foi dada entrada ao oficio 027/2018 do hospital 
São Camilo sobre prestação de contas referente a resolução 5952 de 14/11/2017. O 
conselheiro Vamberto solicitou informações sobre a realização de conferencia de saúde 
para o ano de 2019.A conselheira Lourdes informou que levará a demanda ao senhor 
secretário de saúde e trará sua manifestação na próxima reunião. O conselheiro Roberto 
informou ser essencial para que já sejam montadas comissões que avaliem as prioridades 
a serem abordadas, uma vez que a conferência obrigará a mudanças no Plano Municipal 
de Saúde. 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, doze 
de setembrode 2018. 

 


