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O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE, através de decisão de sua Plenária, em reunião Ordinária de 
número 318 de 11 de setembro de 2019, no uso das atribuições de 
estabelecidas pela Legislação pertinente e regulamentadora do Sistema 
Único de Saúde e atendendo à Deliberação de sua Plenária, aprovada em 
sua reunião mensal; 
 
Vem à presença de Vossa Excelência expedir  
 
RECOMENDAÇÃO n. 3/2019  
 
Nos seguintes termos: 
 
 
I – Da fundamentação legal: 
 

O artigo 198, Inciso III da Carta Magna ao estabelecer a “participação 
da comunidade” estabelece uma importante diretriz para o sistema de saúde, 
ao dar voz forte ao cidadão. 

 

A Lei 8.080 de 1990, em seu artigo 7º, Inciso VII novamente 
estabelece a “participação da comunidade” e ratifica o direito constitucional 
de participação e voz do cidadão brasileiro. 

 

A Lei 8.124 de 1990, especifica de forma clara o âmbito de 
participação da comunidade, através da atuação dos Conselhos de Saúde.  

 

 Art. 1°. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19  
  de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das  
  funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I - a  
  Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. 

  

 § 2°. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
  colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
  profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
  controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
  inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
  homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
  governo. 

 

A lei Municipal 4.858 de 2006, que cria o Conselho Municipal de 
Saúde reforça o Controle Social como Órgão colegiado, deliberativo do 
Sistema Único de Saúde, mantendo e reforçando as definições observadas 
na Lei 8.124/90. 

 

O Decreto 7.508 de 2011, responsável por regulamentar a Lei 
8.080/90 na organização do Sistema Único de Saúde, o seu planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa reforça a 
importância de atuação na formulação, deliberação e fiscalização nas ações 
do SUS, como observado em seu artigo 15. 
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 Art. 15.  O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, 
  do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
  compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a  
  disponibilidade de recursos financeiros. 

 

A Lei Complementar Nº 141 de 2012 regulamenta o parágrafo 3º do 
artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pelos Entes Federados, em ações e serviços 
públicos de saúde, estabelecendo critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 
de despesas com saúde. O Controle Social aparece como um participante 
ativo nas ações de saúde, conforme constatado no artigo 20.  

 

 Art. 20.  As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a  
  financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente 
  aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em  
  conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo 
  Conselho de Saúde. 

 

A mesma Lei Complementar Nº 141 de 2012, em seu artigo 30, 
confirma  a atuação do Controle Social como formulador, deliberativo e 
fiscalizador das ações de saúde. 

 

 Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 
  orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde 
  da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão  
  elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei   
  Complementar.  

 § 1º O processo de planejamento e orçamento será ascendente e  
  deverá  partir das necessidades de saúde da população em cada região, 
  com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, 
  para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os 
  respectivos custos.  

 § 2º Os planos e metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais 
  constituirão a base para os planos e metas estaduais, que promoverão a 
  equidade interregional.  

 § 3o Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e metas 
  nacionais, que promoverão a equidade interestadual.  

 § 4o Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para 
  o estabelecimento de prioridades. 

 

Da mesma forma, o artigo 38 da Lei complementar 141/2012 
estabelece que 

 Art. 38.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos   
  Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle 
  interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo 
  do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das normas 
  desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito: I - à elaboração e 
  execução do Plano de Saúde Plurianual; II - ao cumprimento das metas para 
  a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; III - à aplicação dos 
  recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as 
  regras previstas nesta Lei Complementar; IV - às transferências dos recursos 
  aos Fundos de Saúde; V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS; VI - 
  à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com 
  recursos vinculados à saúde. 
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A Resolução 453 de 2012, aprovada pela Plenária do Conselho 
nacional de Saúde, estabelece no parágrafo único de sua primeira diretriz 
que: 

  Parágrafo único. Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de 
  Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da 
  execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos  
  econômicos e financeiros. 

A Portaria GM No 3.992 de 2017, altera a Portaria de Consolidação 6 
do mesmo ano, para dispor o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de 
Saúde.  

 

O artigo 2º da Portaria especifica que: 
 

  “Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de  
  responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde 
  (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei  
  Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da 
  Saúde.” 

 O artigo 3º, parágrafo 2º, Inciso II ainda da Portaria 3.992/2017 deixa claro que: 

  “Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas 
  com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na  
  modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
  serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de  
  financiamento: I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de  
  Saúde; e II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 
  §2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser 
  aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio 

  bloco, devendo ser observados:  
  II – o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do  
  Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo 
  Conselho de Saúde;  

 

O artigo 4º, Incisos I, III e IV ainda da Portaria acima, estabelece 
condições para o repasse de recursos ao município. 

 

  “Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito 
  Federal e ao Município fica condicionado à:  

  I – instituição e funcionamento do Conselho de Saúde, com composição  
  paritária, na forma da legislação;  

  III – previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de Saúde e 
  na Programação Anual, submetidos ao respectivo Conselho de Saúde;  

  IV – apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo Conselho de 
  Saúde; 
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II – Da origem do documento: 
 

Em reunião Plenária Ordinária 303 do mês de maio de 2018foi 
questionado pela Plenária do Conselho Municipal de Saúde mudanças na 
forma operacional do laboratório Municipal (laboratório central), uma vez que 
em setembro de 2017 fora publicado Resolução 69 do Conselho Municipal de 
Saúde, estabelecendo, após ampla discussão no Controle Social de proposta 
para o seu funcionamento pelo período de 12 (doze) meses e posterior 
reavaliação da Plena do Controle Social. 

 

Em ocasião, foi informado pela mesa diretora que nenhuma alteração 
havia sido apresentada até o momento, estando em validade a Resolução 
aprovada, tendo, inclusive o fato ter sido informado ao Ministério Público. 

 

Diante da manifestação do então Secretário de Saúde de que as 
dificuldades financeiras estavam comprometendo a execução do plano 
aprovado, ficou definido que, caso o município visualizasse mudança no 
planejamento, com consequente revogação da Resolução 69/2017, mas que 
a qualquer momento o Controle social poderia avaliar e deliberar. 

 

Em reunião Plenária Ordinária 307 de setembro de 2018 foi solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde a revogação da Resolução 69/2017, sob 
a justificativa de que as condições financeiras não permitiam o cumprimento 
da proposta apresentada pela Gestão Municipal. Em Deliberação Plenária 
ficou definido que seria realizada reuniões entre comissão do Conselho de 
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde para estudo da situação e 
apresentação de opções ao Controle Social. 

 

Em reunião Plenária Ordinária 309 de novembro de 2018, novamente 
o assunto laboratório central foi discutido pela Plenária do Conselho. 
Questionado sobre a não realização da reunião definida para ocorrer entre 
Secretaria Municipal de Saúde e comissão, o então Secretário de Saúde 
informou que havia a intenção de discussão da questão, mas que problemas 
financeiros forçaram a Secretaria de Saúde adiantar medidas, que conforme 
deliberado anteriormente deveriam ter passado pela Plenária do Conselho de 
Saúde, ocorrendo ali uma discordância entre a Secretaria de Saúde e o 
Conselho de Saúde sobre a necessidade de deliberação plenária, apesar da 
existência de Resolução. 

 

Em reunião Plenária Ordinária 310 de dezembro de 2018, a Câmara 
Técnica emitiu parecer 028/2019, aprovado por unanimidade pela Plenária do 
Conselho Municipal de Saúde, estabelecendo que a Secretaria Municipal de 
Saúde apresentasse, 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 de 90 dias. 
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Em reunião Plenária Ordinária 311 de dezembro de 2019, o Secretário 
Municipal de Saúde informa a título de ciência Plano de Ação para orientar a 
implementação do atendimento integral das demandas dos exames 
laboratoriais da Policlínica Municipal pela rede privada de laboratórios 
credenciados pelo SUS/Municipal e o encerramento das atividades do 
laboratório Público. Novamente é informado ao senhor Secretário que a ação 
pretendida vai em direção contrária a uma Deliberação de Plenária do 
Controle social e tem como consequência a alteração no Plano Municipal de 
Saúde aprovado em Plenária do Conselho de Saúde, sendo necessário, 
portanto sua manifestação deliberativa. 

 

Em fevereiro de 2019, o Conselho Municipal de Saúde encaminha 
Ofício 001/2019 solicitando encaminhamento por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde de proposta para o funcionamento do serviço laboratorial 
da Policlínica e cópia de reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2018 
entre Secretaria Municipal de Saúde, laboratório e representante do 
Conselho Municipal de Saúde. Mantendo o posicionamento e contrariando 
deliberação do Controle social, em acordo com o Gestor da Saúde anterior, a 
Secretaria Municipal de Saúde apresentou, para ciência o plano de ação na 
reunião Ordinária 312 de fevereiro de 2019. 

 

Em 22 de março de 2019 é realizada reunião entre o Gestor Municipal, 
Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público e Conselho Municipal de 
Saúde que abordou a forma como o processo está sendo conduzido pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Em concordância com a Gestão Municipal, o 
Ministério Público endossou o modo operante da Secretaria de Saúde, 
reconhecendo o procedimento como administrativo, não dependente de 
deliberação plenária do Conselho de Saúde, apesar de o controle social 
defender que a ação planejada influencia no Plano Plurianual (PPA), Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LOA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano 
Municipal de Saúde (PMS), além da existência de processo de improbidade 
pelo mesmo motivo na cidade de Betim. 

 

A Câmara Técnica do Conselho realizou então análise do plano de 
ação e diante de inúmeras dúvidas emitiu ofício 068/2019 a Secretaria 
Municipal de Saúde, cuja resposta emitida no ofício 0715/2019, não 
apresenta uma segurança jurídica suficiente, na visão da Câmara Técnica 
para deliberação, ação confirmada por advogados consultados. 

 

A Câmara Técnica encaminha então Ofício 072/2019 ao Ministério 
Público em que relata as preocupações quanto ao processo realizado e 
solicita manifestação. A resposta do Ministério Público, através do ofício 648 
não fornece também uma segurança jurídica, mas informa o arquivamento do 
processo e deixa claro o entendimento que o Controle Social pretende que o 
Ministério Público faça o seu papel de atuação como Órgão fiscalizador, 
consultivo e deliberativo. 
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III – Da fundamentação técnica: 
 

A participação ativa da população no Sistema Único de Saúde 
constitui-se como uma das principais conquistas da Constituição Federal de 
1989, denominada a Constituição Cidadã. 

 

A Legislação vigente, estabelece Conselho Municipal de Saúde como 
umórgão permanente de caráter deliberativo e que deve atuar na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

 

Assim, as transferências destinadas a financiar serviços públicos de 
saúde realizadas diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de forma regular 
e automática deverá apresentar critérios e justificativas aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Saúde, conforme estabelecido no artigo 15 do 
Decreto 7.508/2011. 

 

As descrições de necessidades de planejamento e orçamento passam 
obrigatoriamente pelo Conselho de Saúde, que deve, conforme o parágrafo 
4º, do artigo 30 da Lei 141/2012, deliberar sobre qualquer ação que promova 
alteração no Plano Municipal de Saúde, no serviço de saúde oferecido ou em 
qualquer outra ação que promova modificação na assistência do Serviço 
Único de Saúde. 

 

A Portaria 3.992/17 reforça a necessidade de submissão de um plano 
de saúde e de uma programação anual de saúde, que constitui a referência 
para a execução das políticas de saúde no município.  

 

Dessa forma, fica estabelecido que cabe ao Gestor Municipal a 
responsabilidade de construção de um Plano Municipal de Saúde em 
conjunto com o Controle Social, que será avaliado e aprovado pela Plenária 
do Conselho de Saúde. Da mesma forma alterações em parâmetros da 
política Pública de Saúde, que envolvam serviços e alterações no plano 
financeiro devem ser avaliados e deliberados pelo Órgão Social. Tal 
entendimento é perfeitamente visualizado no Inciso III, do artigo 4º da 
Portaria 3.992/17. 

 

O Conselho de Saúde entende que uma das principais 
responsabilidades de um Gestor é fazer cumprir a Legislação que estabelece 
regras e normas de execução de ações para o desenvolvimento e melhoria 
da atenção à população e ao Ministério garantir que os aspectos legais 
sejam, integralmente, cumpridos. 

 

Ocorre que é notório que a metodologia adotada pela Secretaria 
Municipal de Saúde em seu Plano de Ação com o objetivo de implementação 
do atendimento integral das demandas dos exames laboratoriais da 
Policlínica Municipal pela rede privada de laboratórios credenciados pelo 
SUS/Municipal e o encerramento das atividades do laboratório Público não 
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considerou a necessidade de participação ativa e deliberativa do Conselho 
Municipal de Saúde. 

Ao citar no Ofício 0715/2019, item 1 que 
 

 “Item 1 – Em relação ao esclarecimento sobre a fundamentação legal  
  apresentada, na qual não consta o Controle Social como órgão   
  fiscalizador e deliberativo das políticas públicas de saúde,   
  entendemos que por se tratar de Plano de Ação, o qual culminaria  
  com o Processo Licitatório para Credenciamento de Serviço de   
  Diagnóstico em Laboratório Clínico – Patologia Clínica, não era   
  obrigatória a aprovação do Conselho Municipal de Saúde;” 

 

A Secretaria Municipal de Saúde desconsidera que a proposta 
apresentada pela Gestão da Saúde estabelece mudança no aspecto 
financeiro de pagamento de serviços de análise laboratorial, incluindo assim 
a alteração de forma de contratação de terceirizados com impacto direto no 
pagamento de serviços, que deve ser avaliado pelo Controle Social e através 
de deliberação Plenária aprovar ou não as contas ao final do ano financeiro. 

 

Também a ação altera a proposta de Plano Municipal de Saúde, 
parâmetro para o acompanhamento da Política de Saúde, inclusive como 
referência para a análise financeira e que deve ser aprovado e monitorado 
pelo Conselho de Saúde. 

 

Ao citar no Ofício 0715/2019, item 8 que 
 

 “Item 8 – Em relação à preocupação deste Conselho em relação ao  
  caso Betim, cabe esclarecer que o Município de Conselheiro Lafaiete  
  não conhece todo o teor da discussão jurídica travada naquela   
  jurisdição, porém a Carta Magna autoriza a prestação indireta dos  
  serviços de saúde, notadamente em face aos artigos 197 e 199,   
  § 1º, c/c a lei no8.080/90, artigos 7º e 8º. Dentro do Sistema   
  Único de Saúde compete aos Municípios o custeio da atenção básica  
  de saúde nos termos da NOBSUS 01-96, Portaria 648/GM-2006 e do  
  artigo 30, VII da C.F., incluindo a urgência e o controle de complexas  
  doenças”. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde não observa que o artigo 197, o 
artigo 199, e o artigo 30, VII, citados no ofício são regulamentados na Lei 
8.080/90 que em seu artigo 7º, Inciso VIII estabelece a participação social e a 
Lei Complementar 141/2012, estabelece em seu artigo 30, parágrafo 4º a 
necessidade de o Conselho de Saúde deliberar sobre as diretrizes da saúde.  

 

A Portaria 648/GM-2006 citada também no Ofício em seu Capítulo II 
das especificidades da estratégia de saúde da família, item 6, que trata do 
processo de implantação, estabelece no item II, que “a proposta elaborada 
deverá ser aprovada pelos Conselhos de Saúde dos Municípios e 
encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde ou sua instância regional” 

 

A NOB-SUS 01-96, também citada, estabelece seu conteúdo como 
uma forma pactuada entre o Ministério da Saúde e representantes dos 
Conselhos e tem como critério para que o município seja considerado 
municipalizado três critérios, a saber; 
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1 – Criação do Conselho Municipal de Saúde. 
2 – Criação do Fundo Municipal de Saúde. 
3 – Plano Municipal de Saúde aprovados pelos respectivos Conselhos. 
 

Percebe-se, de forma inequívoca, que decisões que afetem o 
planejamento da saúde, sua política, incluindo os aspectos financeiros, 
devem ser avaliados e deliberados pelo Conselho Municipal de Saúde. 

 

Preocupa ao Controle Social que a Secretaria Municipal de Saúde 
declare não ter não conhecimento do teor da discussão jurídica travada no 
município de Betim o que, certamente, deveria ter sido verificado e 
devidamente fundamentado na explanação da Gestão Municipal, quando do 
questionamento do Conselho de Saúde. 

 

Ao citar no Ofício 0715/2019 que 
 

 “A Carta Magna possibilita que o Poder Público terceiriza os serviços  
  de saúde no âmbito do SUS cotejados os artigos 197 e 199, § 1º, bem  
  como a Lei no8.080/90, artigos 7º e 8º, autoriza que a prestação do  
  serviço público para as ações na área da saúde seja operacionalizado  
  diretamente pelo ente federado ou mediante participação   
  complementar da iniciativa privada, formalizada mediante contrato ou  
  convênio (com preferência as entidades filantrópicas e as sem fim  
  lucrativos), tendo por objeto a execução determinadas atividades  
  complementares aos serviços do SUS, observada as normas de  
  direito público”. 

 

Mais uma vez, ao citar o artigo 7º da Lei 8.080/90, a Secretaria de 
Saúde não considerada o seu Inciso VIII já citado. No caso vale lembrar que 
a Lei Complementar 141/12, em seu artigo 30 § 1º que estabelece o 
processo de planejamento e orçamento ascendente e o § 4º do mesmo 
artigo, já comentado. 

 

Ainda deve ser considerado que a Portaria 3.992/2017, que estabelece 
em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que os recursos de cada bloco devem ser 
aplicados em ações e serviços públicos e seu Inciso II, novamente, que deve 
haver submissão ao Conselho de Saúde. 

 

O desejo da Gestão Municipal de terceirização do laboratório central 
caracteriza uma modificação na política de saúde, conforme amplamente 
alertado pelo Conselho Municipal de Saúde e comprovado pela Legislação 
apresentada pela própria Secretaria de Saúde em sua manifestação e, 
portanto, deve sofrer análise e deliberação do Controle Social. 

 

Ao tentar demonstrar a intenção de terceirização do laboratório central, 
apresentando uma fundamentação, a Secretaria Municipal de Saúde reforça 
o princípio defendido de que se faz necessário a avaliação e a deliberação 
por parte do Controle Social. 

 

Não respeitar os ritos legais que constituem o pilar da saúde brasileira, 
impõe ao Sistema Único de Saúde, um retrocesso na mais importante 
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conquista da população, a de participação ativa do usuário em sua 
construção. 

A forma como a Secretaria Municipal de Saúde pretende concretizar o 
processo de terceirização do laboratório central causa preocupação, dada a 
fragilidade de uma fundamentação legal adequada para esclarecer as 
dúvidas levantas pelo Conselho de Saúde e pode expor o Gestor a processos 
que culminem em improbidade administrativa, como observado em Betim. 

 

O aparente endosso recebido pelo Ministério Público, também não 
devidamente fundamentado, pode não ser suficiente para garantir a plena 
legalidade do processo desejado. 

 

Garantir que a participação da sociedade, conforme estabelece a 
Legislação apresentada é uma importante diretriz do Controle Social e a 
prioridade magna do Conselho Municipal de Saúde, que a defenderá sempre. 

 
IV – Da recomendação: 
 
 Pelo exposto, o Conselho Municipal de Saúde resolve RECOMENDAR 
ao Exmo. Prefeito Municipal, de Conselheiro Lafaiete, Sr. Mário Marcus Leão 
Dutra que: 
 
 Seja reavaliado o processo desejado para o laboratório municipal, 
dando a garantia legal necessária devidamente fundamentada e, encaminhe 
uma proposta que possa ser discutida, avaliada e deliberada pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 12 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Roberto Sant’Ana Lisboa Batista 
Presidência do Conselho Municipal de Saúde 
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