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Ata da trecentésima décima oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada ao quatorze de agosto de dois mil e 
dezenove, na sala de reuniões da casa de cultura, na cidade de Conselheiro Lafaiete 
em caráter ordinário. Tendo o quórum, a presidência iniciou os trabalhos. 
Justificaram as suas ausências os seguintes conselheiros: Lucio Emery, Jose Dorotea, 
Geovana, Hélio Martins, Nilson Abel, Laércio Eustaquio, Helenara, Ryan Jefferson, 
Roberto Alves, Edson Paulo e Rosimeire. Foi realizada a leitura da ata 317pela 
conselheira Kátia. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade pelos 
conselheiros presentes. Foram lidas as seguintes correspondências encaminhadas ao 
Conselho de Saúde. Escalas dos hospitais, CAPS e policlínica não apresentaram. 
Oficio n°728/2019/GAB/SMS/PMCL, resposta do oficio n°20/2019/CMSCL referente 
ao atendimento no CEO para pessoas com deficiência. Oficio 
n°10/ODONTO/SMS/PMCL solicitado espaço do CMS para transmissão Web 
Simpósio de Saúde Bucal, que foi autorizado. Convite da secretaria de 
desenvolvimento social sobre trabalho infantil. Convite para apresentação do 
relatório quadrimestral. Decreto N°472 DE 06/08/2019 da Gestão Municipal que 
determina manutenção de contenção de despesas. Apresentado ofício com 
protocolo de prioridades em cardiologia. Inquérito Cível 0183.18.00552-6 do 
Ministério Público referente à reunião sobre os laboratórios com CMS, SMS e o 
prefeito. Oficio 178/2019/DIR /CRFMG oficio convidado o CMS para uma reunião no 
conselho de farmácia. Oficio 224/2019/SMA referente à solicitação da folha de 
pagamento da SMS, a resposta foi que se encontra no portal da transparência. 
Portaria 1.802 de 11/07/2019 referente a 150.000,00 para o Fundo Municipal de 
Saúde. Portaria 1.315 de 12/06/2019 referente a 150.000,00 para Fundo Municipal 
de Saúde. Foi informado pelo conselheiro Roberto o encaminhamento a Secretaria 
de ofício solicitando apresentação de plano de trabalho para utilização dos recursos 
destinados a Atenção Básica. Foi informado pelo conselheiro Roberto 
encaminhamento de Ofício ao senhor Gestor Municipal solicitando esclarecimentos 
dos seguintes itens: Situação de processo referente a Recomendação 1/2019, 
emitida em 18 de fevereiro de 2019, cujo prazo já expirou. Ficou definido que será 
aguardo prazo de 20 dias, conforme Legislação para resposta. Findo o prazo e não 
havendo resposta, será encaminhado comunicado de fato ao Ministério Público. 
Ainda foi encaminhado ao Gestor Municipal ofício sobre a situação de processo que 
apura incidente na Policlínica Municipal, determinado pela Portaria/SMS/PMCL No 

001/2019, cujo prazo de atuação já expirou. Também nesse caso será dado prazo de 
20 dias para resposta. Em caso de não resposta, será encaminhado comunicado de 
fato ao Ministério Público.Foi informado pelo conselheiro Roberto encaminhamento 
de ofício ao Gestor Municipal para que um representante do Setor de Licitação 
pudesse comparecer a reunião para esclarecimento de inúmeras dúvidas relativas ao 
Setor tendo como motivo a falta periódicas de insumos para a saúde. Como não foi 
dada resposta a solicitação do Controle Social e houve o comparecimento de 
representante do Setor, foi deliberado que será encaminhado ofício ao executivo 
municipal relatando as dúvidas que seriam abordadas na reunião. Ficou definido que 
será aguardo prazo de 20 dias, conforme Legislação para resposta. Findo o prazo e 
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não havendo resposta, será encaminhado comunicado de fato ao Ministério Público. 
Foi registrada entrada de prestação de conta do hospital São Camilo proposta n° 
36000.1941232/01-800 valor de 150.000,00. Prestação de conta do hospital são 
Camilo portaria 1714 de 07/07/2017 valor de 500.000,00. O conselheiro Roberto 
informou o encaminhamento de ofício ao Legislativo Municipal que tratou da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 2020, lembrando a Casa Legislativa a Recomendação 
02/19 emitida pelo Ministério Público. Informou que até a presente data a LOA 2020 
não foi encaminhada para a análise do Conselho, conforme recomenda o Ministério 
Público, tendo como referência a Lei Complementar 141/2012. Informou ainda a 
necessidade de cumprimento das Deliberações da Conferência de Saúde, no que 
tange ao orçamento.Foi realizada pela conselheira Lourdes a proposta de 
contratualização com os hospitais municipais prestadores de serviço e as bases do 
POA a ser implementado a partir de processo de chamamento público, para ciência 
da Plenária.  Houve amplas discussões e sanada as dúvidas dos conselheiros. O 
conselheiro Amarilio fez questionamentos a Secretaria Municipal de Saúde referente 
à situação funcional atual do Funcionário Ricardo da Silva Souza, funcionário do 
Ministério da Saúde cedido ao Município de Conselheiro Lafaiete e também a 
situação da secretaria Rita de Kassia, que havia sido nomeada como interina e o 
prazo de 90 dias já venceu. A conselheira Lourdes informou que entende que tais 
explicações devam ser oferecidas pelo próprio Gestor do Município. Ficou definido 
que será encaminhado ofício ao senhor Prefeito solicitando os esclarecimentos 
devidos. Também ficou definido que será aguardo prazo de 20 dias, conforme 
Legislação para resposta. Findo o prazo e não havendo resposta, será encaminhado 
comunicado de fato ao Ministério Público. O conselheiro Amarílio ainda chamou 
atenção para que a Câmara Técnica aumente sua atenção na análise de fatos e que a 
Plenária do Conselho de Saúde seja mais rigorosa em suas deliberações, para evitar 
comprometimento futuro do Controle Social. 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, quatorze de agosto de 2019. 
 


