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Ata da trecentésima trigésima quarta reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos nove dias do mês de agosto dois mil e 
vinte, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Em função da 
pandemia e da necessidade de distanciamento social a reunião foi realizada por 
meio virtual. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou a Plenária a situação 
do COVID na cidade e região e esclareceu as dúvidas que surgiram. Foi 
apresentado parecer 014/2020 referentes a Proposta para utilização de 
recursos constantes na Portaria GM/MS 721 de 06 de abril de 2020 destinados 
a APAE.  Após avaliação e discussão em sua Plenária, a proposta da câmara 
técnica foi aprovada e o plano de trabalho será devolvido a entidade para 
correções importantes. Foi apresentado parecer 015/2020 referente a Proposta 
para utilização de recursos constantes na Portaria GM/MS 721 de 06 de abril de 
2020 destinado ao Hospital Maternidade São José. Após avaliação e discussão 
em sua Plenária a proposta da câmara técnica foi aprovada e o plano de 
trabalho será devolvido para a Entidade para correções importantes. Foi 
avaliado parecer 016/2020 referente a Proposta para utilização de recursos 
constantes na Resolução SESMG 6.920 de 22 de novembro de 2019 destinado 
ao Departamento de Vigilância em Saúde. Após avaliação e discussão em sua 
Plenária foi aprovada proposta de mudança na avaliação apresentada no 
parecer. Ficou deliberado que, em função de falta de maior esclarecimento por 
parte da Secretaria Estadual de Saúde a proposta não foi realizada conforme 
deveria ser realizada. Dessa forma, foi consenso da Plenária que não se 
poderia responsabilizar a Secretaria Municipal de Saúde pela forma como foi 
apresentado a proposta. Ainda foi discutido que a proposta apresentada ainda 
não disponibilizou os recursos e que esse ato pode ocorrer a qualquer 
momento. A falta de um projeto poderia comprometer o recebimento desses 
recursos. Dessa forma, utilizando-se de consenso, a Plenária deliberou pela 
aprovação da proposta apresentada. Contudo, ficou definido que o Setor de 
Vigilância em Saúde apresentará a posteriormente um plano de trabalho para a 
utilização dos recursos. a apresentação do plano é condição essencial para a 
utilização dos recursos, quando os mesmos forem disponibilizados. Foi dada 
entrada na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020 para 
a análise da câmara técnica. Foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde 
a necessidade de revisão da tabela de pagamento de procedimentos de 
tomografia. Segundo a conselheira Lourdes será elaborado proposta para 
apresentação a Plena do Conselho. Contudo, achou importante essa primeira 
informação. 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, nove de agosto de 2020. 
 
 
 




