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Ata da trecentésima décima quinta reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos oito de maiode dois mil e 
dezenove, 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 ausências da reunião as suas ausências 
os seguintes conselheiros: Hélio Martins, Nilson Abel, Laércio Eustáquio, 
Helenara, Ryan Jefferson, Roberto Alves, Jose Dorotea, Rodrigo Acácio, 
Edson, Francisco, Ana Marislene e Cezar. Foi realizada a leitura das 
seguintes atas 313 e 314pelo conselheiro Lucio. A conselheira Kátia solicitou 
a inclusão de justificativa de sua ausência na reunião do dia10/04/2019 e a 
conselheira Lourdes Maria solicitou que fosse registrada a sua presença na 
reunião extraordinária. Colocada em votação, as duas atas foram 
aprovadaspor unanimidade pelos conselheiros presentes. Foi realizada a 
leitura de correspondências pelo conselheiro Roberto referente à 
apresentação das escalas dos hospitais. CAPS e policlínica não 
apresentaram as escalas. A FAMCOCOL apresentou a conselheira Daniele 
como representante da entidade como titular. O lar de Maria apresentou a 
conselheira Rosimeire como nova suplente pela Instituição e a odontologia 
apresentou o conselheiro Wantuil como conselheiro suplente pela categoria. 
Será encaminhada correspondênciaa procuradoria solicitando publicação de 
decreto de recomposição do CMS. Foi registrado o oficio 
040/2019/FMS/PMCL2019 apresentando a enfermeira Rita de Kassia da 
Silva Melo como nova Secretária Municipal de Saúde. Oficio 
250/2019/GAB/SMS/PMCL, que solicita manifestação da SMS sobre a 
Resolução CMSCL 112 de 17 de outubro de 2018, que estabelece a 
apresentação de plano de ampliação de serviço e saúde bucal na atenção 
básica para análise e deliberação do CMS. Oficio 251/2019/GAB/SMS/PMCL 
emresposta ao oficio 129/2019/CMSCL contendo informações acerca das 
ações aprovadas ao termino do período de execução da resolução SES/MG 
de 29/06/2018. Oficio 254/2019/GAB/SMS/PMCL em resposta ao oficio 
032/2019/CMSCL solicitando informações quanto ao posto de coleta de 
sangue no município. Oficio 1171 MPMG-0183.17.000757-3 que trata de 
Deliberação contida na Resolução CMSCL 110 de 09 de agosto de 2018 
sobre a abertura de três novas unidades de Saúde da Família. Ficou 
deliberado que será agendada reunião com a Secretaria Municipal de Saúde 
para discussão sobre o assunto, bem como sobre a agenda de atendimento 
pelas equipes de Saúde da Família, aprovadas em plenária e a situação de 
atendimento dos médicos dos postos de saúde. Foi questionado pela plenária 
do CMS o pagamento do aluguel para as novas unidades de saúde da 
família, uma vez que as mesmas não estão em funcionamento. Ficou 
deliberado que a assunto será tratado durante a reunião com a Secretaria 
Municipal de Saúde. Oficio 255/2019/GAB/SMS/PMCL, resposta a 
recomendação 03/2018 de 27/12/2018 referente ao inquérito administrativo 
no âmbito da SMS, para averiguação sumaria e sigilosa de eventuais 
responsabilidades sobre os fatosde denuncias de pacientes da policlínica que 
se encontra os leitos sem roupas de cama. O Controle Social informou que o 
prazo especificado para a apresentação de resultados pela Comissão de 
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Apuração da Policlínica, criada através da Portaria/SMS/PMCL 001/2019 já 
venceu e torna-se necessário a apresentação dos resultados. Oficio 
603/2018/GAB/SMS/PMCL do dia 25/04/2019 que informa o entendimento da 
procuradoria Municipal sobre a situação de denúncia contra o senhor Ricardo 
Souza, ex-secretário de saúde sobre acúmulo de remunerações. Em seu 
documento, a Procuradoria manifesta que entendeque o MD prefeito deve 
determinar imediatamente a suspensão dos pagamentos em acumulo, 
permitindo apenas complementos e mesmo assim, após o MD secretario 
decidir como fará a devolução dos valores recebidos indevidamente, os 
quilhas deverão ser imediatamente apurados pela contabilidade do município 
em colaboração dom DRH. A plenária deliberou que o CMS ira emitir um 
oficio de como esta a situação do ex secretario e aguardara um prazo de 30 
dias para manifestação do executivo. Oficio 370/2019GAB/SMS/PMCL em 
resposta ao 010/2019/CMSCL Denúncia de acúmulo irregular de valores de 
funcionário cedido pelo Ministério da Saúde. Foi deliberado pela plenária que 
o CMS encaminhara um oficio a SMS solicitando detalhes sobre a cessão do 
funcionário. Passou-se a leitura do parecer 003/2019, que trata de Avaliação 
do Relatório Anula de Gestão (RAG) referente aos anos de 2017 e 2018. A 
Secretaria Municipal de Saúde apresentou documento referente aos 
Relatórios Anuais de Gestão dos anos de 2017 e de 2018. Em sua análise, a 
Câmara Técnica percebeu discrepâncias entre valores dos dois anos e as 
metas estabelecidas para o SISPACTO, que possui metas idênticas às do 
RAG. Como exemplos podem observar que:- A taxa de mortalidade infantil 
prevista no RAG 2017 foi de 12,43% e o resultado alcançado foi de 
15,72%%. - A taxa de mortalidade infantil prevista no RAG 2018 foi de 15% e 
o resultado foi de 13,54% - O SIPACTO estabeleceu para 2017 e 2018 uma 
taxa de mortalidade infantil de 12%- Proporção de gravidez na adolescência 
prevista no RAG 2018 foi de 15,19% e o resultado foi de 10,42%Proporção 
de gravidez na adolescência prevista no RAG 2018 foi de 12,5% e o 
resultado foi de 16,51%%. - O SISPACTO estabeleceu para 2017 e 2018 
uma taxa de 12,5%.Nos dois exemplos citados, percebe-se uma diferença 
entre o que foi previsto e o que foi observado com valores diferentes, o que 
leva aos questionamentos:1 – Qual o parâmetro epidemiológico adotado para 
o estabelecimento de valores dos indicadores?2 – Como a epidemiologia 
repassa esses números aos demais setores e como a mesma epidemiologia 
acompanha a evolução durante o ano? A ação do Ministério Público que 
alertou para o cumprimento da Lei Complementar 141/2012 estabeleceu a 
necessidade de Deliberação do Controle Social para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) e permitirá ao 
Conselho um acompanhamento próximo da questão financeira da Secretaria 
Municipal de Saúde de forma mais próxima e eficiente. Os indicadores de 
resultados poderão ser acompanhados a partir de um maior 
acompanhamento, por parte do Conselho de Saúde, dos números 
estabelecidos no Plano Municipal de Saúde, SISIPACTO, Relatórios 
Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão. A Câmara Técnica entende que 
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as mudanças no sistema do SARGSUS, já de conhecimento do Controle 
Social, estabelecerão mudanças importantes na forma de análise dos 
relatórios futuros. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda: 1 – 
Aprovação dos dois Relatórios Anuais de Gestão (RAG) referentes aos anos 
de 2017 e 2018.2 – Revisão dos indicadores presentes no Plano Municipal de 
Saúde e SISPACTO, para que possam estabelecer uma linguagem única e 
capaz de permitir o melhoramento dos condicionantes de saúde. 3 – 
Estabelecimento de indicadores no Plano Municipal de Saúde que possam 
ser apresentados, a partir de proposta de trabalho para a sua melhoria. 4 – 
Cumprimento das Deliberações estabelecidas na Conferência Municipal de 
Saúde na elaboração do Plano Municipal de Saúde com indicadores que 
permitam uma atuação real da Secretaria Municipal de Saúde na execução 
da Política Pública apresentada e aprovada pela Plenária do Conselho 
Municipal de Saúde. Aprovado por unanimidade pelo plenário presente 
Amarilio Zebral foi desfavorável ao parecer 003/2019. Foi lido parecer 
002/2019 que trata de Avaliação do SISPACTO no ano de 2019. A Secretaria 
Municipal de Saúde apresentou documento com valores de indicadores para 
a Pactuação Interferderativa referente ao ano de 2019. Em sua análise, a 
Câmara Técnica percebeu que nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, os 
valores de indicadores não foram modificados e alguns desses indicadores 
preocupam, dado o seu crescimento. Como exemplo: - Proporção de 
gravidez na adolescência entre as faixas de 10 a 19 anos 12,5%- Taxa de 
mortalidade infantil 12%- Cobertura populacional estimada de saúde bucal na 
atenção básica 21,83%A Câmara entende que para o ano de 2020, torna-se 
necessário uma revisão profunda dos indicadores do SISPACTO e 
consequentemente uma nova avaliação dos indicadores do Plano Municipal 
de Saúde, que será revisado, após a Conferência Municipal de Saúde. Diante 
do exposto, a Câmara Técnica recomenda: 1 – Aprovação do SISPACTO. 2 – 
Revisões dos indicadores para o ano de 2020, tendo como referência os 
valores que serão apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e 
avaliado e deliberado pela Plenária do Controle Social. O CMS vai emitir a 
GRS e ao SE a revisão dos indicadores. Aprovado por unanimidade pelo 
plenário presente. Foi apresentado parecer 001/2019 Prestação de contas do 
Hospital São Camilo referente à Resolução 5952 de 14 de novembro de 
2017. A Entidade apresentou prestação referente ao Convênio firmado com a 
Secretaria Estadual de Saúde no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Todo o recurso foi utilizado para aquisição de medicamentos e de oxigênio. A 
documentação informou toda a documentação necessária para o 
entendimento das contas (NF, cheque de pagamento, comprovante de 
pagamento, orçamentos realizados). Diante do exposto, a Câmara Técnica 
recomenda a aprovação das contas apresentadas. Aprovado por 
unanimidade pelo plenário presente. Foi registrada a entrada dos seguintes 
processos para avaliação da Câmara Técnica: Oficio 
534/2019/GAB/SMS/PMCLreferente aprovação do valor de 100 reais por 
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plantão de 24 horas a título de indenização de despesas com deslocamento 
para retirada de material coletado para policlínica municipal para fins de 
exames laboratoriais. Oficio 546/2019/GAB/SMS/PMCL, documento referente 
à transferência de realização de cirurgia de cataratas para o hospital Queluz. 
Oficio 544/2019/GAB/SMS/PMCL referente ao plano de trabalho do valor de 
800.000,00(oitocentos mil reais). PORTARIA MPMG -0183.19.000025-1 
hospital Queluz descrição dos fatos: apurar irregularidades apontadas no 
relatório 5078-333/2018 referenteà vistoria realizada na sociedade hospital 
Queluz pelo departamento do conselho regional de medicina do estado de 
minas gerais oficio encaminhado a SMS. 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 oito de maio de 2019. 
 


