
Ata da ducentésima nonagésima segunda reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos nove dias do mês de agosto de 
dois mil e dezessete, na plenária da Câmara Municipal na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, em caráter ordinário. Tendo o quórum necessário, o 
presidente abriu os trabalhos. Justificaram a ausência os conselheiros: Priscila, 
Laercio, Ryan Jeferson, Andreia Moreira, Evandro Gonçalves e Helenara 
Beatriz. Foi lida a pauta e em seguida a ata 291ª da reunião de caráter 
ordinário pelo conselheiro Lucio Emery. Após análise e discussão, a ata foi 
aprovada por unanimidade. Informada a portaria 1.232, DE 18 DE JULHO DE 
2017 que remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e 
alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado de Minas Gerais. Uma 
cópia foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde para 
conhecimento e análise. Foram apresentadas pendências relativas a 
reclamações de pacientes referente ao Protocolo eletrônico de número 5521 
/2017. Lido a resposta dos ofícios; 02/2017CLC/CMSL referente a 
apresentação da viabilidade do laboratório central, ofício 091/2017CMSCL 
sobre a liberação do espaço da plenária da câmara municipal para realização 
da reunião ordinária do CMS. O presidente conselheiro Roberto faz 
agradecimentos aos vereadores pela liberação do espaço a este conselho. 
Ofício PMCL/SMS/GAB OF. 321/217 sobre a ausência de medicamentos 
retrovirais. Ofício 037/2017 HSVP fluxo de rotatividade mensal de atendimentos 
do HSVP dos meses de junho e julho. Oficio PMCL/SMS//GAB /OF 302/2017 
sobre as reclamações dos habitantes feita via rádio Queluz. Ofício 029/2017 da 
paroquia Bom Pastor sobre a doação do terreno para construção de uma UBS. 
Lido a LEI Nº 13.438, DE 26 DE ABRIL DE 2017 que altera a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar 
obrigatória a adoção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de protocolo que 
estabeleça padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento 
psíquico das crianças. A presidência do Conselho disse: que será realizada 
reunião para a implantação da referida legislação, pois precisa de maior 
estudo. Lido o convite para o curso de plantas medicinais e homeopatia. 
Secretario faz uma explanação pertinentes aos ofícios:  047/2017CMSCL, 
066/2017CMSCL, 067/2017CMSCL 079/2017CMSCL e 083/CMSCL. Explicou 
que a Secretaria de Saúde estuda as solicitações realizadas. Informou que, 
segundo levantamento da Regional de Saúde de Barbacena, apenas sete 
municípios da Regional estão regularizados com o relatório de gestão. Que em 
função de estar doente durante a semana, não foi possível finalizar o RAG para 
protocolar no Conselho. Que até sexta feira, 11 de agosto estará protocolando 
o RAG para análise da Câmara Técnica. Foi dada entrada, para análise da 
câmara técnica do CMS, Ofício 072/2017/PMCL/CGM Controladoria Municipal. 
Foi apresentado estudo de viabilidade do laboratório central do município. Em 
sua apresentação, a equipe do laboratório central apresenta opções para que 
as perdas financeiras apresentadas sejam minimizadas ou anuladas. Segundo 
projeção apresentada, o laboratório central apresenta um déficit anual de 
aproximadamente R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais). A mesa 
do Conselho solicitou encaminhamento de cópia do relatório apresentado para 
avaliação da Câmara Técnica e emissão de parecer. Avaliou-se o Parecer C.T. 
019/17 Prestações de contas convênio 1831/2013, referente a Prestação de 
contas do Hospital São Camilo referente ao recebimento de R$ 5.000,00 
referente a convênio 1831/2013. Em sua avaliação a C.T. informa que o 
Hospital São Camilo encaminhou ao Conselho esclarecimentos sobre 
deliberação ocorrida na reunião 291 de julho de 2017, através do parecer 
011/2017 que detectou a diferença financeira.  Em sua justificativa, a Entidade 



informa a devolução de R$ 151,79 (cento e cinquenta e um reais e setenta e 
nove centavos), depositado no banco do Brasil na conta da Prefeitura Municipal 
de Conselheiro Lafaiete. Dessa forma, não fica pendência financeira do 
convênio 1831/2013 do hospital São Camilo. A recomendação é para a 
aprovação a prestação de contas. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade pela plenária do CMS. Parecer C.T. 020/2017 referente a 
Prestação de contas convênio 050/5077– 2015 do Hospital São Camilo. Em 
sua análise, a C.T. informa que o hospital encaminhou extensa documentação 
sobre o referido convênio. Na prestação apresentada, foi proposta a dinâmica 
de sequência cotações, nota fiscal, cópia do cheque. O estudo mais detalhado 
da prestação permitiu concluir que a proposta não foi seguida. Durante a 
análise da documentação a Câmara Técnica observou que: 1 – Foi adquirido 
omeprazol 40 mg inj. + dil. 10 ml da Global hospitalar, nota fiscal 000.022.680 e 
com pagamento com o cheque 000403. Na mesma nota e com o mesmo 
cheque foi adquirido hidrocortisona 100 mg injetável. Contudo, não foi 
encontrado registro de orçamento dos produtos nos itens de cotação avaliados. 
2 – Aquisição de oxigênio pela nota fiscal 20752. Contudo foi realizada outras 
cotações de produtos que não foram adquiridos. Essa dinâmica se repete em 
vários outros itens, em que o que foi cotado não corresponde ao que foi 
adquirido. 3 – Também foi encontrado ordem de compra de número 032 a nota 
fiscal de número 2016.00000000087 com valor de o valor de R$ 563,07 
(quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos) e o cheque 000426 para 
esse pagamento no valor de R$ 579,96 (quinhentos e setenta e nove reais e 
noventa e seis centavos). 4 – Houve pedido de número 097 de compra no valor 
de R$ 1.311,47 (hum mil trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos). A 
nota fiscal da Multifarma de número 45930 no mesmo valor. O cheque para 
pagamento foi de R$ 1.756,49 (hum mil reais setecentos e cinquenta e seis 
reais e quarenta e nove centavos), o que aponta diferença. 5 – O item 
ciprobacter 200 mg de 100 ml da nota fiscal 206601 da Medicamental no valor 
unitário de R$ 11,99 foi cotado na Realfarma por R$11,70. Houve aquisição de 
produto mais caro. Diante do exposto a recomendação da C.T. é de nova 
análise da prestação de contas, com presença de representante da Entidade, 
para verificação das diferenças observadas. Solicitar que seja apresentado o 
extrato bancário específico para aplicação do recurso, conforme letra g, item II, 
cláusula segunda, das obrigações do termo de compromisso 052/5077. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A palavra foi passada 
para o Administrador do Hospital Maternidade São José Geovani Magalhães 
que esclareceu comentários que foram informados em reunião do Conselho 
sobre a perda do certificado de filantropia pelo hospital. O Sr. Geovani informou 
que, quando do levantamento para manter a filantropia em 2013, foi avaliado 
itens do ano de 2012. Que a Maternidade só não apresentou a sua 
contratualização, por estar negociando com o município. Que a Entidade 
continua a prestar todos os serviços para a saúde no SUS. O conselheiro 
Roberto disse concordar com o Sr. Geovani e que realmente a Maternidade e 
todos os demais hospitais negociavam a contratualização em 2013. Que a 
muito tempo o conselho cobrava essa ação, que está registrada em várias 
atas, desde 2007. A palavra foi passada para representantes dos enfermeiros 
das ESF, que manifestaram sua preocupação com a falta de pagamento de 
insalubridade e a notícia de reajuste salarial para os médicos das unidades de 
saúde da família, em detrimento aos demais profissionais. Também 
manifestaram a preocupação pela diferença salarial entre eles e os enfermeiros 
generalistas. Informaram que em reunião com o Sr. Prefeito foi informado a 
impossibilidade de pagamento de qualquer reajuste. Que o município estudava 



sim uma forma de melhoria para os profissionais médicos e que os 
enfermeiros, ao tomarem posse em seus cargos, sabiam o salário. O 
Secretário de Saúde pediu a palavra e informou estar surpreso com a atitude 
dos enfermeiros, uma vez que entende que os mesmos extrapolaram a 
hierarquia, ao ir diretamente ao prefeito, sem antes terem negociado com a 
Secretaria de Saúde. Que esse assunto deveria ter sido resolvido primeiro na 
Secretaria de Saúde, sendo o Conselho de Saúde uma estância final. Sobre a 
insalubridade, o Secretário informou que há uma equipe estudando o assunto 
para manifestação. A representação dos enfermeiros disse que a ida ao 
Conselho se deu em função da falta de diálogo entre os profissionais de saúde 
e a secretaria. Que na reunião com o Prefeito, agendada pela Diretora de 
Atenção Básica, esperava-se a presença do Secretário, da Diretora e da 
Gerente de Atenção básica. Contudo, eles não se fizeram presentes e a 
postura do Prefeito causou receio aos enfermeiros. O conselheiro Roberto 
disse que estabelecer metas para profissionais não o adequado. Que em 2011, 
o conselho cometeu um erro histórico, ao não avaliar e manifestar sobre Lei de 
metas aprovado pela Câmara Municipal. Que tem em sua carreira uma grande 
frustração, a de não ter conseguido sensibilizar a gestão para o 
encaminhamento ao Conselho e posteriormente a câmara de proposta de 
plano de carreira para os profissionais da saúde, conforme descrito na Lei 
8080/1990, Lei Complementar 141/2011 e aprovado na Conferência de Saúde 
Municipal aprovada em 2015. Apresentou proposta para que o Conselho seja, 
dentro do que determina a Legislação SUS, o formulador de proposta para que 
o município apresente a sua plenária proposta de plano de carreira. Colocado 
em votação, foi aprovado por unanimidade a emissão de recomendação ao 
senhor prefeito para que apresente em 60 dias publicação de nomeação de 
comissão que deverá apresentar proposta de plano de carreira para os 
profissionais da saúde. 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, nove do mês de agosto de 2017.  
 


