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Ata da trecentésima vigésima oitava reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos vinte e tres dias do mês de abril dois mil 
e vinte, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter extraordinário. Dada a 
excepcionalidade do processo de isolamento social adotado pelo Município de 
Conselheiro Lafaiete, em função da pandemia ocasionada pelo SARS 
COVID19, a reunião será realizada por meio eletrônico, através de vídeo 
conferência. Tendo o quórum, a presidência iniciou os trabalhos. Foi avaliado o 
Plano de trabalho para utilização de recursos da ordem de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) pelo Hospital Maternidade São José constante na 
Resolução 649 de 01 de abril de 2020. Foi observado que o plano atende ao 
que está descrito na Portaria 488 de 23 de março de 2020, Portaria 545 de 25 
de março de 2020 e Portaria 952 de 24 de abril de 2020. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Foi avaliado o Plano de trabalho para utilização 
de recursos da ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Hospital 
Queluz constante na Resolução 649 de 01 de abril de 2020. Foi observado que 
o plano atende ao que está descrito na Portaria 488 de 23 de março de 2020, 
Portaria 545 de 25 de março de 2020 e Portaria 952 de 24 de abril de 2020. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Foi avaliado o Plano de 
trabalho para utilização de recursos da ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) pelo Hospital São Vicente constante na Resolução 649 de 01 de abril de 
2020. Foi observado que o plano atende ao que está descrito na Portaria 488 
de 23 de março de 2020, Portaria 545 de 25 de março de 2020 e Portaria 952 
de 24 de abril de 2020. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Foi avaliado o Plano de trabalho para utilização de recursos da ordem de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Hospital São Camilo constante na 
Resolução 649 de 01 de abril de 2020. Foi observado que o plano atende ao 
que está descrito na Portaria 488 de 23 de março de 2020, Portaria 545 de 25 
de março de 2020 e Portaria 952 de 24 de abril de 2020. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Tendo atingido o horário regimental, a reunião 
foi encerrada e o presente ata será lavrada e, após lida e aprovada, será 
assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, vinte e tres de abril de 2020. 
 
 
 




