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Ata da trecentésima décima reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada ao doze de dezembrode dois mil e 
dezoito, na sala de reuniões da casa dos Conselhos, na cidade de 
Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Tendo o quórum, a presidência 
iniciou os trabalhos. Justificaram as suas ausências os seguintes 
conselheiros: Helio Martins ,Evandro Gonçalves, Nilson Abel, Marcos 
Henriques, Laércio Eustáquio, Helenara, Ryan Jefferson, Roberto Alves, 
Cátia, Maurilena, Jose Miranda, Jose Dorotea, Alberto e Ana Marislene. Foi 
realizada a leitura da ata 309 pela conselheira Lourdes Maria.Colocada em 
votação foi aprovada pelos conselheiros presentes. Foram entregues as 
escalas dos hospitais, RAPS e policlínica. Foram lidas as correspondências 
que chegaram ao conselho. Entregue as respostas sobre as demandas 
pertinentes a pacientes. O conselheiro Roberto informou a criação de um 
grupo específico de whatsap para comunicação com os conselheiros. Ele 
espera que com essa ação, as informações chequem mais rapidamente a 
todos, possibilitando a atualização de todos os conselheiros.Foi registrado o 
Ofício Nº 0139/2018/CMSCL em resposta a consulta apresentada pelo 
Hospital São Camilo referente a utilização de recursos de R$ 150.000,00 
disponibilizado pela Plenária no dia 09 de agosto de 2018. Foi orientado que 
a Instituição poderá utilizar os recursos a partir da data de Deliberação da 
Plenária, ou seja o dia 09 de agosto de 2018.Foi apresentado Ofício 
553/2018/GAB/SMS/PMCL que presta informações solicitadas pelo Conselho 
de Saúde referente ao cumprimento de cirurgias eletivas constantes na 
portaria 2.895/2018.Foi informado resposta da Secretaria Municipal de Saúde 
ao Oficio 560/2018/GAB/SMS/PMCLque solicita informações referentes a 
procedimento de higienização e esterilização de materiais realizados pelo 
hospital Maternidade São Jose, interrompido e o resultado da reunião 
realizada pela Secretaria com a Instituição no dia 21/10/2018. Em sua 
resposta, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício 
560/2018/GAB/SMS/PMCL informa que a reunião não tratou do assunto em 
questão, mas foi um encontro de apresentação do novo Secretário de Saúde 
ao prestador de serviço.O conselheiro Roberto solicitou a emissão de 
correspondência por parte do Conselho de Saúde de apoio ao Projeto de Lei 
No 053-E-2018, que versa sobre a regularização de ajuda de custo no âmbito 
do município de Conselheiro Lafaiete, elaborada com o objetivo de solucionar 
despesas de viagens de motoristas e monitores para atender as 
necessidades do tratamento fora do domicílio (TFD) e outros que atuem a 
serviço fora do município. O conselheiro Amarílio informou que teve acesso 
ao projeto e que entende que o mesmo criará uma incorporação ao salário 
atual, o que poderá gerar ilegalidade. O conselheiro Ricardo informou que a 
ideia de incorporação está presente no ante-projeto apresentado pela 
Câmara e na versão da Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é de ajuda 
de custo sem que ocorra incorporação salarial. Após esclarecimentos, foi 
aprovada a solicitação do conselheiro Roberto.Foi apresentado oficio do 
Ministério Público referente ao Inquérito Civil 0183.16.000980-3 e requisita 
informações sobre eventual prestação de contas do Hospital São Vicente. O 
conselheiro Roberto explicou que a prestação de contas está na dependência 
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de apresentação por parte da Instituição de comprovação de doação de 
recursos pelo responsável pela obra. A plenária definiu que será emitido 
Ofício estabelecendo prazo até 13 de fevereiro de 2019 para que a Entidade 
apresente a comprovação de doação informada.Foi lido Oficio nº 1171 do MP 
MG-0183.17000757-3 que solicita informações quanto ao efetivo 
cumprimento pelo município da resolução doCMS 70/2017, que trata da 
agenda de atendimento da atenção básica. O conselheiro Roberto sugeriu a 
realização de reunião entre a Câmara Técnica e o Departamento de Atenção 
Básica no início de 2019 para tratar o assunto e avaliar os efeitos da 
Resolução na Atenção Básica. A solicitação foi aprovada pela Plenária.Foi 
realizada a leitura do Parecer CT 028/2018 que trata de Orientações sobre o 
atendimento emergencial e transitório de demandas da policlínica por parte 
da rede privada de laboratórios credenciados pelo SUS Municipal. No 
parecer, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício 
575/2018/GAB/SMS/PMCL, apresenta proposta. Em sua análise a Câmara 
Técnica apresenta um Conjunto de Legislações que demonstram, de forma 
inequívoca, a necessidade de ações pretendidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde deva ser analisada pelo Conselho Municipal de Saúde, por envolver a 
política de saúde e afetar o Plano Municipal de Saúde em vigência. Fica claro 
que gestão não pode considerar implementar mudanças desse nível sem a 
discussão e deliberação do Controle Social. Foi anexado cópia de duas atas 
de reuniões realizadas com os laboratórios prestadores de serviço. As 
informações observadas são vagas e limita-se a informar aos laboratórios as 
ações programadas. Apesar de ter a expressão emergencial e transitória, o 
documento não faz nenhuma menção de quanto tempo irá perdurar e que 
transição está planejada. Como recomendação, a Câmara Técnica indicou 1 
– Aprovação da proposta por período não superior a 90 dias. 2 – 
Apresentação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, de proposta de 
ação a ser adotada para o atendimento laboratorial na Policlínica Municipal, 
de forma detalhada, contendo os aspectos técnicos e financeiros, incluindo 
a(s) dotação (ões) orçamentária(s) a serem utilizadas e fonte de recurso(s), 
dentro do período de estabelecido pela Plenária do Controle Social. Colocado 
em votação o parecer foi aprovado por unanimidade.O Conselheiro Ricardo 
informou que será realizada reunião com os laboratórios para avaliação do 
regime de plantão no dia 17 de dezembro e convidou o Conselho para 
participar da mesma. Foram indicados os conselheiros Vamberto, Roberto e 
Cláudio. O conselheiro também entregou a Plenária o Ofício 
595/GAB/SMS/PMCL que apresenta informações de diagnóstico e análise de 
viabilidade do laboratório central, atualizado, tendo como referência o mês de 
maio de 2017, quando foi aprovado a Resolução 69, atualizando os valores e 
resultados. A conselheira Margarete solicitou a informação se é possível a 
apresentação de nova proposta para continuidade do laboratório. O 
conselheiro Ricardo informou que o momento é de análise e apresentação de 
opções. Que se encontra aberto para conversas e propostas. O material 
apresentado pelo conselheiro Ricardo será avaliado pela Câmara Técnica.Foi 
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apresentado Parecer CT 029/2018em que consta solicitação de execução de 
obras com verba parlamentar no Hospital São Vicente. O Hospital São 
Vicente apresentou parecer técnico 738/18 da Vigilância Sanitária Estadual 
aprovando o projeto de reforma nas dependências internas do hospital, em 
conformidade com o deliberado pela Plenária do Conselho Municipal de 
Saúde, quando da aprovação do Parecer CT 040/17. A entidade apresentou 
plano de trabalho para a utilização do recurso de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais) referentes a Portaria 1.714/17, que atende ao registrado no 
Parecer 738/18.Diante do exposto e, em conformidade com a aprovação dos 
itens do Parece CT 040/17, aprovado pela Plenária do Controle Social, a 
Câmara Técnica recomenda a aprovação do plano de trabalho 
apresentado.Aprovado por unanimidade pela plenária presente.Foi analisado 
o parecer CT 030/2018, que trata de prestação de contas Portaria 1.714/2017 
– Hospital São Camilo. O Hospital São Camilo encaminhou Ofício 039/18, 
que traz anexo esclarecimento do senhor Ricardo José de Souza Nogueira, 
responsável pela contabilidade da Entidade. No documento, o senhor 
Ricardo, explicam que a utilização dos recursos para pagamento de dívidas 
anteriores a sua liberação/aprovação, foi realizada para gastos de itens que 
constam no objeto registrado na Portaria 1.714/17, dados confirmados pelas 
notas fiscais. A Câmara observa que o recurso disponibilizado é uma ajuda a 
Instituição, essencial a sua sobrevivência. Considerando que o objeto da 
ação constante na Portaria 1.714/17 foi respeitado e comprovado, a Câmara 
entende que não houve prejuízos aos cofres públicos. Essa interpretação é 
confirmada em consulta realizada a Belo Horizonte.Diante do exposto a 
Câmara recomenda a aprovação da prestação de contas apresentada. 
Aprovado por unanimidade pelo plenário presente.Foi apresentado pela 
APAE Lafaiete palno de trabalho de utilização de recurso de R$ 26.624,00 
(vinte e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais) constante na Portaria 1.339 
de 14 de maio de 2018, resultante de emenda 31860009. Ficou deliberado 
que caberá a Câmara Técnica avaliar a documentação. Caso todosos itens 
estejam em acordo com o plano apresentado será considerado aprovado (ad 
referendum). Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e a 
presente ata será lavrada e, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
Conselheiro Lafaiete, doze de dezembrode 2018. 
 

 


