
Ata da ducentésima nonagésima quarta reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos treze dias do mês de setembro 
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, 
Laércio, Ryan Jeferson, Andreia Moreira, Helenara Beatriz, Antônio Kadar. Foi 
lida a pauta e em seguida a ata 293ª da reunião de caráter ordinário pela 
conselheira Lourdes Barros. Após análise e discussão, a ata foi aprovada por 
unanimidade. Foi realizada leitura de ofício da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) sobre terreno informado pelo padre Roberto da Igreja da Santa Matilde 
para a construção de uma unidade de ESF. O Conselho encaminhará a 
resposta ao Vigário. Segundo os dados da SMS, o terreno não pertence ao 
município e está em fase de regularização para uma possível utilização. 
Informa que não possível construir unidades de saúde em terrenos que não 
pertençam ao município. Foi lido correspondência do Hospital Maternidade São 
José em que apresenta procedimentos cirúrgicos, procedimentos de serviços 
de lavanderia e de esterilização referente a cumprimento de TAC realizado com 
o Ministério Público. Ainda informado pelo conselho a necessidade de 
apresentação por parte dos hospitais a apresentação de plano de trabalho a 
plenária do CMS para deliberação e liberação dos recursos disponíveis em 
observância a Portaria 1714/2017, que deverá ser incluída no Relatório de 
Gestão (RAG) de 2018. O conselheiro Roberto informou que em reunião no 
Ministério Público, representantes da Câmara Municipal informaram que já 
existe um plano de carreira para os funcionários do município. A documentação 
apresentada foi avaliada pela Câmara Técnica não caracteriza um plano de 
carreira e, por isso, foi elaborado ofício a Legislativo, informando a manutenção 
da Recomendação 5/2017 de apresentação de uma proposta de plano de 
carreira ao CMS, para análise e deliberação. Ainda foi informado que a referida 
recomendação constará como item no próximo RAG. A mesa informou que 
aguarda o encaminhamento sobre a contabilização de atendimentos 
pediátricos nas unidades de saúde da família durante o ano de 2017. O 
atendimento da solicitação é fundamental para a compreensão do impacto de 
transferência de atendimentos para o hospital São Vicente. A conselheira Rita 
informou que a SMS está trabalhando na resposta. O conselheiro Roberto 
solicitou ao secretário de saúde informações sobre a restituição aos cofres da 
Atenção Básica de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O secretário 
Alessandro informou que, segundo o Secretário de Fazenda, não há recurso 
disponível para realizar o processo. O conselheiro Roberto disse que existe 
uma Deliberação do Controle Social e a falta de informação por parte da gestão 
municipal, é extremamente preocupante. Informou ser fundamental que o 
município se manifeste em reunião com o conselho de saúde. A ausência de 
informações provavelmente acabará por exigir do CMS uma conduta mais 
enérgica futuramente em relação a SMS. O conselheiro Amarílio disse que o 
tempo urge. Que entende que atitudes serão tomadas se não houver 
manifestação por parte da gestão. O conselheiro Cláudio fez menção a 
responsabilização do gestor que utilizou os recursos de forma indevida. O 
conselheiro Cláudio sugeriu que chamar o Secretário de Fazenda para que 
possa prestar os devidos esclarecimentos e o conselheiro Amarílio propôs a 
judicialização, uma vez que não foi cumprida Deliberação do Controle Social. 
Colocada em votação foi aprovada a solicitação de presença do Secretário de 
Fazenda em uma próxima reunião do CMS. O conselheiro Roberto lembrou ao 
secretário de saúde, Alessandro, a Resolução CMSCL 62/2017, que 
estabelece a necessidade de encaminhamento de convênios, contratos e 



outros a plenária do CMS para discussão e Deliberação, com antecedência de 
90 dias. Informou que a informação se fez necessária, uma vez que no final de 
ano vários convênios, contratos e outros passam por processo de renovação. 
O secretário de saúde, Alessandro entregou cópia da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e do Plano Plurianual (PPA). Informou que na próxima semana estará 
encaminhando o Relatório de Gestão (RAG). Também foi entregue pelo 
secretário Alessandro projeto para aplicação de recursos residuais referentes a 
farmácia popular. O secretário informou que o objetivo é utilizar o recurso para 
não ter que devolver. Passou a avaliação do parecer C.T. 026/2017, referente a 
Diagnóstico e análise da viabilidade do laboratório central do SUS de 
Conselheiro Lafaiete. Os dados apresentados apontam para um prejuízo anual 
muito elevado e que não pode perdurar. Elaborar um plano de ação que torne o 
laboratório saudável financeiramente é fundamental para a sua manutenção. 
Diante do exposto, a C.T. recomenda que o laboratório faça escolha do 
procedimento mais adequado para a sua gestão. O modelo escolhido deverá 
ser apresentado ao Conselho, no prazo de 60 dias e após sua análise e 
aprovação, será concedido o prazo de 12 meses para que o mesmo apresente 
os resultados a Plenária do Controle Social. Colocado em discussão, 
representantes do laboratório central expressaram a preferência por aplicar a 
terceira opção do diagnóstico apresentado. A plenária entendeu que cabe ao 
laboratório escolher a sua melhor opção. Dessa forma, foi deliberado que o 
laboratório central a aprovação do parecer da Câmara Técnica, com a opção 
pela terceira opção. Colocado em votação foi aprovado com um voto contrário 
do conselheiro Amarilio. Passou-se a leitura do parecer CT 023/2017, no qual o 
CMS solicitou a SMS informação sobre o planejamento de mudanças de 
localização das ESF divulgadas pelo Município. Em consonância com a Lei 
8.124/90 e a Lei 141/12, qualquer alteração na política de saúde municipal 
deve ser avaliada e aprovada pelo CMS. Em resposta, através do oficio 734/17, 
a SMS enviou uma série de informações sobre as mudanças pensadas, 
incluindo a instalação de novas unidades. Contudo, não foi manifestado o 
impacto social e financeiro do processo. O Conselho necessita entender de 
forma detalhada como será realizada a mudança das unidades e como serão 
implantadas as novas unidades. Diante do exposto a Câmara técnica, 
recomenda que seja apresentado um estudo detalhado de cada uma das 
mudanças, abordando os seus aspectos sociais, físicos e financeiros, para 
estudo, avaliação e deliberação da Plenária. Para as novas unidades, a 
apresentação do ato de aprovação do Ministério da Saúde publicado no diário 
oficial. Caso não exista a aprovação do Ministério da Saúde, apresentar o 
estudo do impacto financeiro de despesas das novas unidades para o 
município. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Foi lido o 
parecer CT 025/2017, solicitação de autorização de utilização de recursos de 
repasse financeiros. O Hospital Queluz solicitou autorização para utilização de 
recursos de repasse de emenda parlamentar para a aquisição de 
medicamentos, conforme descrito Ofício encaminhado no dia 31 de agosto de 
2017. A C.T. recomenda que aprovação da solicitação e a apresentação da 
prestação de contas, que deverá constar também no Relatório Anual de Gestão 
2018. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Lido o parecer 
013/2017 referente a agenda de atendimento da atenção básica. A Secretaria 
Municipal de Saúde apresentou nova proposta para o agendamento de 
pacientes na rede de Unidades de Estratégia da Família para o atendimento 
médico. Pela proposta apresentada, há toda uma rotina a ser executada em 
todas as unidades de forma padronizada. As sugestões realizadas pelo CMS 
forma acatadas e dessa forma, a agenda permanecerá aberta para marcação 



de consultas, o que deverá acabar com as filas de marcação. Serão marcados 
3 pacientes por hora, o que possibilitará adição de mais pacientes em caso de 
falta. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda a aprovação da agenda 
de atendimento na atenção básica. O secretário de saúde afirmou que entende 
que a atitude tomada pela SMS é dura, mas necessária, uma vez que as 
consequências legais podem ser pesadas e ele não responderá por nenhum 
ato ilegal. Que a implantação da agenda trará benefício para toda a população 
e não a um grupo específico. O conselheiro Amarilio informou que a declaração 
do secretário é conflitante com a fala do executivo municipal. Que entende 
haver necessidade de uma fala única da administração. O secretário de saúde 
disse que não será conivente com o trabalho aquém do serviço médico 
prestado à população e que atitudes serão tomadas, podendo inclusive perder 
profissionais. O secretário foi questionado sobre um plano de ação no caso de 
saída de profissionais médicos. O secretário informou que foi realizado 
processo seletivo e que existe uma pequena lista de profissionais como 
reserva, que poderá suprir prováveis saídas. O conselheiro Cláudio questionou 
quando a agenda entrará em execução. Ficou definido que a agenda aprovada 
entrará em vigor em 60 dias, ou seja, a partir de novembro. Passou-se a leitura 
do parecer 024/2017, Estratégia de Regionalização da Estratégia 
Farmacêutica. O município apresentou documentação e manifestou que a falta 
de medicamentos tem como causa problemas no processo licitatório do 
Estado. Em consulta a superintendência de Assistência Farmacêutica de Minas 
Gerais, foi informado pelo Farmacêutico Roberto Castro que desde de julho de 
2017, o valor repassado para o município adquirir medicamentos foi elevado 
para R$0,35 (trinta e cinco centavos) por habitante, o que representa, algo em 
torno de R$ 45.500,00/mês (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). Ainda é 
informado que o município poderá realizar processo licitatório independente 
para aquisição dos medicamentos, utilizando-se ou não do processo já 
realizado pela SESMG. Diante do exposto, a C.T. recomenda que o município 
realize o processo de aquisição de medicamentos, seja por licitação própria ou 
utilizando o processo licitatório da SESMG. Apresentação ao conselho de 
extrato bancário referente ao período janeiro a agosto de 2017 da conta 
referente a Assistência Farmacêutica. O conselheiro Roberto informou que o 
CMS recebeu a informação, via imprensa, que a SMS aderiu a processo 
licitatório, não tendo a ação informada ao CMS. O secretário informou que 
entende tratar-se de uma ação administrativa e que não a necessidade de 
autorização do CMS. Que o procedimento é legal e realizado com um 
município maior. O conselheiro Roberto disse que não é interferência, mas 
alertou sobre os valores cotados. Que a SMS tem a autonomia de escolha o 
processo de aquisição de medicamentos. Contudo, a ciência do CMS é 
importante, uma vez que caso as coisas não corram como o planejado, o 
controle social será lembrado, como já ocorreu em outras ocasiões. Que ao 
fazer o procedimento sem informar o CMS, a SMS assume sozinha a 
responsabilidade da ação realizada. Que outras gestões realizaram esse tipo 
de ação, não considerando a opinião do controle social e agora responde 
judicialmente por elas. O conselheiro Roberto informou reunião realizada no 
Ministério Público sobre Parecer técnico SISCEAT 28999693, referente a 
Processo 0183.05.100116 – 6 referente a multa de R$ 1.500.000,00 (hum 
milhão e quinhentos mil reais), que agora somam quase R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais). A Promotoria informou em ata apresentada pelo conselheiro, 
que terá que solicitar a execução da multa até o final do ano. Contudo o MP 
entende que ainda é possível que o recurso permaneça no município sendo 
aplicado na saúde. O conselheiro Roberto solicitou a plenária a deliberação de 



encaminhar a SMS ofício solicitando uma reunião com a administração para 
posicionamento oficial, de preferência para a apresentação de um plano de 
ação que possa ser encaminhado ao MP, possibilitando a utilização do valor da 
multa em investimentos na saúde municipal. Ainda solicitou que seja incluído 
os recursos de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. O conselheiro Roberto colocou em pauta a fala do 
governador de Minas Gerais em que informa não haver possibilidade de 
término das obras do hospital regional, pelo mesmo não apresentar suporte 
para suportar a carga. O conselheiro estadual Geraldo Heleno descreveu a 
situação do prédio. Que ele foi incluído dentro do plano estadual de saúde e 
depois retirado. Frisou que cabe ao CMS desvendar essa situação, pois não é 
mais possível ter uma obra tão importante ser utilizada como forma de angariar 
votas durante as eleições. O conselheiro Amarílio manifestou que não cabe ao 
CMS intervir no problema, uma vez que a obra nunca foi oficialmente informada 
ao conselho e que as notícias sempre chegavam truncadas e não eram 
confiáveis. Que a administração arrumou o problema, portanto que ela resolva 
o problema.  O conselheiro Roberto disse que não concorda com o conselheiro 
Amarílio, pois uma das atribuições do CMS é fomentar as discussões sobre as 
políticas públicas de saúde e a obra em questão é fundamental para toda a 
região. Que se faz necessário entender o que está ocorrendo, a verdade por 
trás de tudo para depois se iniciar uma ampla discussão com a população de 
Lafaiete para entender qual é o seu desejo. Que não se pode mais aceitar que 
um pequeno grupo queira traçar de forma partidária o destino da obra 
utilizando-a quando entendem ser necessário e oportuno, tanto para o bem 
como para o mal. Tomando a palavra o secretário de saúde, Alessandro, 
informa que, atualmente, o município não possui recursos para o término da 
obra e mesmo que termine, dificilmente poderá mantê-la sem o apoio e as 
contrapartidas federias e estaduais. O conselheiro Roberto disse entender que 
o controle social deve ser participante ativo de todo esse processo de decisão 
sobre o destino a ser dado ao prédio. O secretário de saúde concorda e diz que 
se faz necessário um grande movimento de união por parte de todos para 
discussão sobre a obra. O conselheiro Roberto salientou que essa discussão 
deve ocorrer antes de se sentar com o estado para negociar, pois entende que 
a SES está enganando o município, dizendo o que ele quer ouvir. O 
conselheiro Roberto informou que a realização de eleições para a nova 
composição da presidência do Conselho Municipal de Saúde, a ser realizada 
na próxima reunião, em conformidade com o seu Regimento interno. Geraldo 
Heleno questionou se existe o estudo de ampliação do número de 
conselheiros, oferecendo a oportunidade de participação de um maior número 
de entidades. O conselheiro Roberto informou que já existe um estudo para 
essa ampliação, em conformidade com a Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde e que tão logo seja definida a eleição da nova presidência o 
estudo será concluído e apresentado para deliberação de sua plenária e 
encaminhamento ao Legislativo para aprovação de nova Lei. Perguntado sobre 
prazo, o conselheiro Roberto estipulou em torno de 90 dias. 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, treze do mês, 
de setembro de 2017.  

 


