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            Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 
 

 Resolução Nº. 009, de 10 de setembro de 2012.  
 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete (CMSCL), em 

sua Ducentésima trigésima quinta (235ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de 

setembro de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 

Lei Municipal Nº. 4858, de 06 de junho de 2006, e pela Lei Federal Nº. 8080, de 19 de 

setembro de 1990, e pela Lei Nº. 8142, de 28 de dezembro de 1990, e; 

 

Considerando o oficio PMCL/SMS/GAB/OF.309/2012 da Secretaria Municipal de Saúde 

em 05 de setembro de 2012, no qual encaminha cópia da Tabela Hospitalar com o valor 

do serviço profissional a ser aplicado na Microrregião de Conselheiro 

Lafaiete/Congonhas de cirurgias eletivas, e; 

 

 

Considerando Ata de reunião aos dez dias do mês de setembro na sede da promotoria de 

Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete, na presença da Promotora de Justiça 

Danielle Vignoli Guzella leite, em que foi discutida a Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.202 

de julho de 2012, e a portaria GM/MS nº 1340 de 29 de junho de 2012, que redefine a 

estratégia para a ampliação do acesso aos procedimentos Cirúrgicos Eletivos; e  

 

Considerando o § 4º do Art. 2º Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.202 de julho de 2012, 

que, Os recursos de que fazem jus os municípios, listados no anexo III, os quais 

executaram entre outubro de 2011 e maio de 2012, menos de 70% (setenta por cento) do 

valor disponibilizado e alocado em 2011, nos respectivos fundos, pela Portaria GM/MS 

nº 2.318 terão o recurso da Portaria GM/MS nº 1.340, de 29 de junho de 2012 suspensos 

até que esgote todo o recurso recebido em 2011, e §5º Os recursos financeiros previstos 

no §4º deste artigo permanecerão alocados, provisoriamente, no Fundo Estadual de Saúde 

até a comprovação da execução total daqueles recebidos em 2011.e; 

 

Considerando que, Art. 9º A execução dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos constantes 

nos Componentes I, II e III da Portaria GM/MS nº 1.340, de 29 de junho de 2012, 

deverão ser realizados até junho de 2013, e; 

 

 

Considerando que, Art. 5º Conforme art. 7º, §3º da Portaria GM/MS nº 1.340/2012 o 

repasse dos recursos financeiros aos fundos dos gestores executores se dará em parcela 

única, observado o seguinte: 

I - Municípios executores, com prestadores sob gestão do Estado, o recurso será 

repassado ao prestador conforme produção apresentada nos Sistemas de Informação 

Ambulatorial e Hospitalar/SIA/SIH/SUS, observados os eventuais valores de tabela 

diferenciados, permitidos pelo art. 5º da Portaria n.º 1.340/2012, devidamente 
aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde respectivo e pela Gestão Estadual; 
II - Municípios executores, com prestadores sob sua gestão, o repasse do recurso 

financeiro se dará diretamente do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de 

Saúde em parcela única e deverá ser repassado aos respectivos prestadores de serviços 

conforme produção apresentada aos Sistemas de Informação Ambulatorial e 

Hospitalar/SIA/SIH/SUS, observados os eventuais valores de tabela diferenciados, 

permitidos pelo art. 5º da Portaria n.º 1.340/2012, devidamente aprovados pelo 
Conselho Municipal de Saúde respectivo. 

 

Considerando que em relação aos recursos relativos à portaria nº 2.318/2011, que não 

foram utilizados naquele ano, a Secretaria Municipal de Saúde não pretende realizar 

novas cirurgias, mas apenas reprocessar as cirurgias que foram realizadas para prestar 

contas ao Ministério da Saúde, conforme Oficio SMS/SEC.ADJ./024/12 e; 
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Considerando que, o Conselho Municipal de Saúde já aprovou conforme ata de nº226º 

realizada aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e onze, o valor do serviço 

profissional em 1,5 vezes da tabela SUS, com recursos próprios do Município. 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Aprovar a suplementação do valor do serviço profissional em 1,5 vezes da Tabela SUS, 

conforme Portaria GM/MS nº 1.340, de 29 de junho de 2012, com as seguintes 

condições: 

 

Que a relação de pacientes em lista de espera para todas as cirurgias que pretende realizar 

neste ano de 2012 até junho de 2013 com a suplementação da tabela SUS seja enviada ao 

Conselho Municipal de Saúde, e; 

 

Que a Suplementação somente vale para as cirurgias a que se refere à Portaria nº 

1.340/2012, a serem realizadas a partir da data de aprovação do Conselho Municipal de 

saúde, e;  

 

Que serão custeadas pelos recursos financeiros federais a serem recebidos neste ano de 

2012, e;  

 

Que a suplementação será custeada com os recursos que forem recebidos por conta da 

própria portaria nº 1.340/2012, vedada a utilização de recursos federais de outra natureza, 

e; 

 

 

Que a partir desta data, a portaria GM/MS nº 1340 de 29 de junho de 2012, que redefine a 

estratégia para a ampliação do acesso aos procedimentos Cirúrgicos Eletivos, seja 

colocada em ação pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Cláudio Mauricio dos Santos Souza 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 

 


