
Ata da ducentésima nonagésima terceira reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos vinte um dia do mês de agosto 
de dois mil e dezessete, na sala de reunião da Casa dos Conselhos, na cidade 
de Conselheiro Lafaiete, em caráter extraordinário. Tendo o quórum 
necessário, o presidente abriu os trabalhos. Justificaram a ausência os 
conselheiros: Priscila, Laercio, Ryan Jeferson, Andreia Moreira, Evandro 
Gonçalves, Amarilio, Lucio Emery, Monica, Hélio, José Miranda, Priscila, Rita, 
Giovanna, Antônio kadar, Wilanderlan e Helenara Beatriz. Foi lida a pauta e em 
seguida a ata 292ª da reunião ordinária pela conselheira Lourdes Barros. Após 
análise e discussão, a ata foi aprovada por unanimidade. Foi Solicitado pela 
conselheira Margarete a correção da ata 292 o item onde consta que o 
laboratório central apresenta um déficit anual de aproximadamente R$ 
829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais) e o correto é o déficit de 
596,323,32(quinhentos e noventa e seis mil e trezentos e vinte e três reais e 
trinta e dois centavos) O conselheiro Roberto explicou o motivo da reunião. 
Segundo o conselheiro, dois ofícios encaminhados pela Controladoria 
Municipal exigiram a atenção imediata do Controle Social. Passou-se ao 
parecer 021/2017. A controladoria do município encaminhou a C.T, ofício 
072/2017/PMCL/CGM, em que informa a não existência de contrato para a 
prestação de serviços para fisioterapia com empresas terceirizadas. O 
Conselho recebeu e estranhou a ausência de contratos, pois já havia 
deliberado sobre a necessidade de regulamentação dos prestadores de 
serviço. É desejo da controladoria o bloqueio de pagamento aos prestadores 
até a regularização. Contudo, o conselho entende que o usuário não pode ser 
prejudicado por uma ação ineficaz do gestor. Ainda cabe ressaltar que na 
documentação apresentada, foi encontrada uma divergência entre o valor da 
nota fiscal e o valor transferido ao prestador. Entendemos que cabe maior 
esclarecimento. Recomendação: Diante do exposto a Câmara Técnica, ciente 
de que o usuário não pode ficar sem a prestação devida de serviços, 
recomenda que continue o pagamento aos prestadores de serviço em 
fisioterapia como está sendo realizado atualmente, por um período máximo de 
90 dias para que o município possa regularizar todos os prestadores de 
serviço, ainda não contratualizados, que deverá ser apresentada ao Conselho 
Municipal de Saúde para ciência e análise. Após esse prazo, não poderá 
ocorrer pagamentos por serviços prestados até a regularização, comprovada 
ao Conselho Municipal de Saúde, sob pena de que sejam tomadas a medidas 
legais cabíveis. Foi aprovado por unanimidade pela Plenária. Avaliou-se o 
parecer 022/2017. A controladoria do município encaminhou a C.T, ofício 
078/2017/PMCL/CGM, em que informa o não pagamento de parcela de 
aluguel, referente à utilização do espaço físico público do Pronto socorro 
Municipal para prestação de serviço de Raios-X, que soma uma dívida com os 
juros de R$ 176.944,24, até maio de 2017. A interrupção do serviço representa 
um grande prejuízo ao usuário que necessita. A empresa já solicitou o 
parcelamento do pagamento junto à dívida ativa. Recomendação: Diante do 
exposto a Câmara técnica, ciente de que o usuário não pode ficar sem a 
prestação devida de serviços, recomenda que o pagamento dos valores 
devidos, seja realizado a partir de desconto do valor a ser repassada pelo 
município a empresa, em parcelas e valores acertados entre o prestador e o 
município e que o acerto seja informado ao conselho, bem como a 
comunicação de quitação do débito, quando concluído. Também recomenda, 
para evitar novos problemas, o desconto na fonte dos valores futuros do 
aluguel. Foi aprovado por unanimidade pela Plenária. Foram entregues aos 
conselheiros as camisas e bonés, que estavam guardadas no CMS para todos 



presentes. Material este, referente a gestão de 2009 e que possui o logotipo do 
governo municipal da época, o que impossibilita sua utilização em eventos 
oficiais do Controle Social. Os conselheiros foram informados de que não 
poderão utilizar os trajes dispostos em ocasiões oficiais do Conselho de 
Saúde.Tendo alcançado o objetivo, que gerou a necessidade de uma reunião 
extraordinária, a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, vinte e um do mês 
de agosto de 2017.  
 


