
Ata da ducentésima octogésima sexta reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, 
no salão da Plenária da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, em caráter ordinário. Tendo o coro necessário, o presidente abriu 
a reunião. Foi lida a pauta da reunião. Em seguida foi realizada comunicação de 
correspondências do mês. Justificaram as suas respectivas ausências os seguintes 
conselheiros: José Miranda Ryan Jeferson, Antônio Kadar, José Carlos, Mauricio 
Virgílio, Lucinei Alvim, Amarilio Zebral, Giovana Cocolo, Edson Paulo Maurilene 
Santos e Wiladerlan Alves Souza. Ficou definido que, em função do feriado da semana 
santa, a reunião do mês de abril será antecipada para o dia 05 de abril de 2017. Foi 
realizada leitura da ata do mês anterior. Colocada em votação foi aprovada por 
unanimidade. A mesa diretora do Conselho realizou homenagem ao dia internacional da 
mulher. Foi apresentado pelo Hospital São Camilo proposta para realização de cirurgias 
de cataratas pela tabela SUS, estando incluído a pré-consulta e a consulta pós 
procedimento, através de oficio 008/2017. Após discussão, a solicitação foi aprovada 
por unanimidade e será incluído como aditivo ao POAS. A conselheira Lourdes 
informou que a comissão de auditoria aguarda nomeação para iniciar os trabalhos. Que 
ainda no mês de março a comissão será nomeada. Passou-se a discussão de solicitação 
de adesão no processo de Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica. Foi 
lido parecer 001/2017, no qual a Câmara Técnica informa que a Gerência de Recursos 
Complementares encaminhou ao Conselho Municipal de Saúde ofício 03/2017 
solicitando a autorização do Controle Social para adesão a Estratégia de regionalização 
da Assistência Farmacêutica. A solicitação tem como referência a Deliberação CIB-
SUS/MG 2.416 de novembro de 2016 e prevê cooperação técnica aos municípios para a 
aquisição e distribuição de medicamentos e insumos através de atas estaduais de registro 
de preços, com ampliação do elenco disponível, obedecendo aos princípios do SUS.  A 
adesão por parte do município representará um aumento no Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica de R$ 3,00 (três reais) per capita para R$ 3,35 (três reais e 
trinta centavos) per capita. Um aumento de 11%. Foi também apresentado pela Gerência 
de Recursos Complementares documento da Controladoria Geral da União, oriundo da 
Secretaria Federal de Controle Interno que se manifesta favorável a realização do 
processo, estabelecendo como referências a Lei 8.666/1993, Decretos 
Regulamentadores 3.931/2001 e 4.342/2002, Decreto 7.892/2013, Acordãos TCU 
296/2007 da 2ª Câmara, 1.615/2008 e 1.815/2010 da Plenária e Orientação Normativa 
AGU número 20/2009. A Câmara Técnica entende que o processo proposto é 
importante para a aquisição de medicamentos, uma vez que, participando com a 
Secretaria de Estado de Saúde e outros Municípios, medicamentos poderão ser 
adquiridos por preços mais baixos, sem perder a qualidade necessária. Tal qualidade 
será conseguida, considerando que os Municípios participam do processo e são 
responsáveis pela elaboração de suas necessidades. Contudo, cabe ressaltar que para 
manutenção dos princípios do SUS, descritos na Deliberação 2.416/2016, o Município 
deverá ater-se a aquisição de medicamentos constates na listagem básica aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde e constante no REMUME (Relação Municipal de 
medicamentos. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomendou a aprovação de 
solicitação da Gerência de Recursos Complementares da Secretaria Municipal de Saúde 
para adesão a Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica, estabelecendo 
em sua Resolução a obrigatoriedade de aquisição de medicamentos constantes 
exclusivamente no componente básico expresso no REMUME. Os conselheiros Cláudio 
e Lourdes propuseram que seja autorizado a aquisição de medicamentos da listagem de 



extraordinários e de ordem judicial, porém o pagamento deverá ocorrer com recursos 
próprios. Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
Foi apresentada solicitação de informações por parte dos vereadores Pedro Américo e 
Carla Sassi, referentes a Projeto de Lei 07-E-2017 do Executivo Municipal. Foi lido 
parecer 002/2017. Os vereadores encaminharam ao Conselho Municipal de Saúde 
solicitação de manifestação de Projeto encaminhado pelo Executivo Municipal que trata 
de inclusão no orçamento vigente de dotação orçamentária subvencional para repasses 
aos hospitais/laboratórios da cidade. Na justificativa do Projeto o Executivo informa o 
depósito de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) na conta 62.684-8, 
agencia 504-5 do Fundo Municipal de Saúde. Informa também que o recurso é repasse 
fundo a fundo em atendimento a Resolução 5.309/2016 da Secretaria Estadual de Saúde 
para custeio de serviços para emprego prioritário nas ações de atenção básica previstos 
no Plano Municipal de Saúde. O Executivo ainda informa, em sua justificativa que 
aceitando pleito dos hospitais do município, entendeu por bem, transferir aos hospitais o 
valor recebido e depositado na referida conta. Para isso, pede autorização Legislativa. A 
Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 198, item III o Controle Social como 
um dos integrantes da rede hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde. A Lei 
8.080/90, estabelece em seu art.7º que ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados, contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal que incluem a 
participação da comunidade. A Lei 8.124/90, esclarece que o Conselho de Saúde, em 
caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. A Lei complementar 141/2012, estabelece em seu 
artigo 20 que as transferências destinadas a financiar serviços públicos de saúde 
realizadas diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de forma regular e automática 
deverá apresentar critérios e justificativas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 
O artigo 30 da mesma Lei Complementar estabelece em seu parágrafo 4º que cabe ao 
Conselho Municipal de Saúde deliberar sobre diretrizes para o estabelecimento de 
prioridades. A proposta apresentada pelo Executivo Municipal, demonstra a intenção de 
modificação de destinação de recursos do Fundo Municipal de Saúde em uma ação que 
representa alteração nas diretrizes da saúde. Ainda deve ser considerada a situação da 
atenção básica, que apresenta necessidades urgentes para a melhoria e os valores 
autorizados poderiam ser fundamentais para o bom funcionamento da atenção básica. A 
Câmara Técnica pergunta. Isso foi levado em consideração? A Resolução SES/MG 
5.309/2016 estabelece em seu artigo 3º a utilização dos recursos, prioritariamente nas 
ações de atenção básica. A transferência dos recursos para os hospitais representa uma 
modificação de utilização do recurso, uma vez que hospital não realiza ações de atenção 
básica e o Plano Municipal de Saúde em vigor não apresenta nenhuma ação nesse 
sentido. Finalmente, as ações em saúde das entidades hospitalares para com o município 
estão especificadas na contratualização e são acompanhadas pela Comissão do POAS 
(Plano Operativo de Acompanhamento de Saúde). Frente ao exposto e diante da 
relevância que o tema apresenta,  a Câmara Técnica propõe a emissão de recomendação, 
com a fundamentação pertinente, à Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, com 
cópia ao Executivo Municipal, informando a necessidade de que a proposta constante 
no Projeto de Lei No 07-E-2017, não seja avaliado pela Câmara Municipal antes de 
Deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, por claramente, não estar 
respeitando o fluxo estabelecido pela legislação que norteia o Sistema único de Saúde 
apresentada. Colocada em discussão, a conselheira Lourdes informou que a intenção é 
que caso o projeto seja aprovado pela Câmara, será encaminhado solicitação ao 



Conselho para análise e manifestação. O conselheiro Roberto disse que no momento em 
que a saúde municipal está carente de recursos não pode ser visto com bons olhos o 
projeto. O conselheiro Cláudio disse que não há explicação para a retirada de recurso da 
saúde para aplicar em instituições particulares. A conselheira Lourdes disse que de 
qualquer forma a lei, se aprovada, será aplicada após a aprovação do plano de trabalho 
por parte do conselho. O conselheiro Roberto disse entender que seria uma 
demonstração de irresponsabilidade do Conselho aprovar qualquer tipo de transferência 
de recursos para hospitais em um momento crítico financeiro. Que a emissão da 
recomendação tem como objetivo matar a ideia na raiz, evitando que possa gerar uma 
situação constrangedora para o executivo e o legislativo municipal. Colocado em 
votação, a emissão de recomendação foi aprovada com uma abstenção, da conselheira 
Lourdes. Foi apresentada correspondência emitida pela FAMOCOL em que solicita 
uma série de informações, para que o conselho emita Resolução. Após leitura, a 
solicitação foi colocada em discussão. A conselheira Lourdes disse que as informações 
solicitadas são complexas e que não estão ligadas a secretaria de saúde. São dados 
disponíveis no SARGSUS. O conselheiro Lúcio também informou que entende que tais 
solicitações não cabem a secretaria de saúde. O conselheiro Alberto disse que discorda, 
pois os dados solicitados informam os recursos disponibilizados ao município e que tem 
que ser informados. Ficou definido que será emitido oficio a secretaria municipal de 
saúde para que avalie a solicitação e emita manifestação. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. A senhora Efigênia apresentou demanda na qual informa 
necessitar dos medicamentos lyrica e imipramina, e que não tem conseguido na 
farmácia básica. Foi informado que será passado para a mesma o telefone 0800 para 
conseguir medicação gratuita e que a sua demanda será encaminhada para a farmácia 
básica. Foi solicitado informações a respeito do médico Júlio que atende na UBS 
Belavinha, que não tem comparecido para trabalhar. A conselheira Lourdes solicitou 
publicação de Resolução referente a autorização para publicação de chamamento 
público para prestação de serviço em ressonância magnética, tendo como teto o valor de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme deliberado na reunião ordinária 275 
de 16 de março de 2016. Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada será assinada por todos. Conselheiro 
Lafaiete, oito de março de 2017.  


