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Ata da ducentésima nonagésima sétima do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos vinte e dois dias do mês novembro de dois mil e 
dezesseis, na sala de reuniões da na plenária da Câmara municipal de Conselheiro de 
Lafaiete, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário com quórum. 
Justificaram as suas respectivas ausências os seguintes conselheiros: Evandro 
Gonçalves, Andreia Moreira, Jose Miranda Wilanderlan Alves, José Dorotéa, Laércio, 
Lucinei, Maurilena, José Salvador, Helenara e Ryan. Leitura da ata pelo conselheiro 
Lucio colocada em votação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 
presentes. Apresentação aos conselheiros por 20 minutos da carteira da atenção 
básica pela enfermeira Katia Milagres. Em sua fala foi informado que a carteira é um 
modelo de padronização do serviço definido pelo estado onde o município ira organizar 
seus serviços. Assim, a carteira serve como um diagnóstico da situação da atenção 
básica e permite a elaboração de ações para uma saúde melhor. Informou que a 
carteira será reavaliada a cada seis meses e de forma continua e sistemática. Os 
descritivos referentes as letras A (executado em todas as unidades), B (executado em 
algumas unidades) e C (não acontece nas UBS). O secretário de saúde fez a 
consideração de que a carteira é um diagnostico atual do município e sua finalidade é 
melhorar a assistência na saúde. Ainda solicitou a presença de representação do 
Controle Social para participar da avaliação da carteira da atenção básica. Foi lido o 
parecer 035/2017, que trata do plano municipal de saúde, plano plurianual, carteira de 
serviços da atenção primaria da saúde. Por ser muito extenso, o parecer foi avaliado 
em etapas. Em relação ao PPA, o Secretário de Saúde afirmou que a forma como o 
mesmo está organizado, garante que as ações do Plano Municipal de Saúde sejam 
executadas, desde que esteja disponível recursos para tal. O conselheiro Roberto 
discordou e disse entender que a forma do PPA está vaga demais e elencou exemplos 
que o preocupam. O Secretário Alessandro disse que não existe motivo para 
preocupação, que o PPA é mesmo mais genérico e que é no Plano Municipal de Saúde 
(PMS) é que as ações são especificadas. Colocado em votação foi aprovado. Em 
relação ao Plano Municipal de Saúde, ficou definido em consenso pela plenária, que a 
introdução da Carteira de Atenção Primária à Saúde, obriga a devolução do PMS à 
Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma seja incluída no planejamento da 
saúde. É fundamental que seja realizada uma análise de cada unidade em que os itens 
B e C estejam presentes e a partir do diagnóstico situacional e a elaboração de 
indicadores, seja apresentado plano de ação para que os itens B se tornem A e os 
itens C se tornem B e posteriormente A. É necessário que os itens classificados como 
A sejam avaliados quanto a qualidade de execução e também a partir de uma análise 
situacional, sejam apresentados indicadores que permitam que esses procedimentos 
possam ser executados com a qualidade necessária, caso não tenha. Nesse momento, 
a Câmara Técnica lembra que a implantação da carteira de serviços exercerá influência 
forte sobre a atual gestão e a próxima gestão, por se tratar de uma proposta de cunho 
Estadual e seu cumprimento está veiculado com a liberação de recursos ao município. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pela plenária do CMS. Lido 
Parecer 032/2017, que trata da utilização de recursos oriundos da Resolução 
5.309/2016.  O Gerente de Planejamento, Laercio fez esclarecimentos sobre 
orçamento de medicamentos já gasto dentro do orçamento encaminhado pelo fundo 
federal de saúde. Apresentou planilhas e demonstrativos de utilização dos recursos 
para a aquisição de medicamentos, que no ano de 2017 foram muito além das 
expectativas. Atribuiu o fato a mudança de local da farmácia central, ao fechamento da 
farmácia popular e ao grande aumento de procura pelo SUS de usuários que por algum 
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motivo deixaram seus planos de saúde.  O Secretário de Saúde informou já possuir 
recursos para a obras de reforma nas ESF. Portanto, a utilização do recurso na 
aquisição de medicamentos não afetará o processo de reparos e obras nas unidades. 
Após discussão e questionamentos, foi mantido aprovado o parecer da Câmara 
Técnica de utilizações dos recursos da referida Resolução. Passou-se a discussão do 
Parecer 033/2017, que trata do Fluxo de cirurgia buco maxilar, como complementação 
ao fluxo já existente. A secretaria Municipal de Saúde, apresentou proposta de fluxo 
para a realização de cirurgias eletivas de bucomaxilo e procedimento odontológico de 
pacientes especiais. A proposta vem atender a necessidade de regulamentar a questão 
cirúrgica da odontologia e servirá como complementação a Resolução 026/2014, que 
estabeleceu o fluxo de atendimento no município em todas as áreas da saúde.Com a 
aprovação do fluxo, torna-se mais fácil a detecção de procedimentos incomuns, como a 
fura de fila. Em sua fala, o conselheiro Lúcio explicou que o protocolo aprovado pelo 
Conselho mostrou necessitar de ajustes, uma vez que cirurgias começaram a se 
acumular. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Foi avaliado o parecer 
034/2017, que trata da implantação de protocolos do programa de alimentação especial 
e do programa de fraldas descartáveis por parte da SMSCL. Em sua análise a Câmara 
Técnica demonstrou sua preocupação, uma vez que o Município possui a Lei 5.153 de 
22 de dezembro de 2009, que que define e caracteriza os benefícios eventuais no 
âmbito da política pública de assistência social do município de Conselheiro Lafaiete, 
que inclui a distribuição de alimentação especial e fraudas. Ainda informou que a 
Procuradoria do município publicou o Decreto 153 de 14 de novembro de 2017 que 
define e regulamenta a alimentação especial pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Ainda mostrou a existência do Decreto 123 de 20 de outubro de 2017 que regulamenta 
a distribuição de fraldas descartáveis pela Secretaria Municipal de Saúde. Em sua 
manifestação a Câmara Técnica demonstra que a questão de distribuição do leite pode 
ser referenciada no artigo 3º, inciso II da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 
2012. Em relação a fraldas, não foi encontrado o suporte lega que dê a segurança 
necessária para a aprovação. Em seu texto a Câmara manifesta que a existência de 
Legislações complexas como essas, exigem uma análise mais detalhada e um maior 
estudo para que o Controle Social possa se manifestar, evitando atitudes que possam 
cercear o direito a saúde da população ou aprovar um documento que possa tornar a 
ação ilegítima, diante da Legislação SUS. Informa entender necessário o conhecimento 
de onde está o recurso para a ação. Segundo a Lei 5.153/2009, a dotação tem sua 
origem na Secretaria de Serviço Social. Contudo, o Decreto 135/2017, retira recursos 
do Fundo Municipal de Saúde. Esse esclarecimento é essencial ao processo. Diante do 
exposto, a Câmara recomendou que o assunto seja mais estudado por ela e seja 
apresentado, em até 30 dias, parecer que possa dar sustentação legal a deliberação da 
Plenária do Conselho Municipal de Saúde. colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade, sendo incluído que durante a análise do processo, será mantido o 
fornecimento dos itens estudados, sem que ocorra prejuízo ao usuário. Foi informado a 
entrada da seguinte documentação: oficio 460/2017 referente ao parecer da CT 
23/2017; documentação plano de utilização de recurso da portaria 1.714/2017 do 
Hospital São Vicente; prestação de contas de R$160.000,00 referente a resolução 
5.077; Prestação de contas do convenio 050/5.077/20175; Prestação de contas do 
convenio 1.0483/2013. 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, vinte e dois de novembro de 2017. 

 


