
Ata da trecentésima qüinquagésima reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte 
e dois, 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. Tendo registrado quórum, o conselheiro Roberto iniciou a reunião 
apresentando a pauta de reunião, que foi aprovada pelos presentes. Parecer 
011/2022 Estabelece procedimento de acompanhamento de cirurgias eletivas a 
serem realizadas pelo município com recursos do Estado de Minas. A SMS  
encaminhará ao Conselho de Saúde o plano de trabalho para a realização dos 
procedimentos de cirurgias eletivas. A Secretaria Municipal de Saúde 
encaminhará ao Conselho de Saúde os valores de recursos repassados ao 
Município para a realização dos procedimentos de cirurgias eletivas e a conta 
bancária de depósito. A SMS e os hospitais encaminharão ao Conselho de 
Saúde, mensalmente, os procedimentos cirúrgicos realizados e os recursos 
repassados e recebidos de forma discriminada. A SMS encaminhará cópia das 
prestações de contas a serem encaminhadas a Secretaria Estadual de Saúde. 
A SMS e os Hospitais realizarão prestação de contas ao Conselho de Saúde de 
procedimentos realizados no período anterior a publicação dessa Resolução, no 
prazo máximo de 30 dias, inclusive dos recursos adiantados. Colocado em 
votação o parecer foi aprovado de forma integral pela Plena. Parecer 012/2022 
Manifesta sobre intenção de construção de UPA municipal o CMS irá informar 
ao secretário de saúde um oficio sobre a análise e aprovação de construção de 
unidade de Pronto Atendimento no município de Conselheiro Lafaiete se faz 
necessário à apresentação de toda a proposta completa para a construção da 
UPA projetada a saber, a planta de construção de forma detalhada com a 
aprovação da Vigilância Sanitária, a comprovação de que o terreno está 
legalizado e atende aos requisitos, o valor previsto para a construção detalhado 
em planilha, a fonte orçamentária para a construção e o valor previsto e o prazo 
mínimo para sua conclusão.Colocado em votação o parecer foi aprovado de 
forma integral pela Plena. Parecer 013/2022 Protocolo de atendimento de 
psicologia e fonoaudiologia infantil foi lido o parecer que foi apresentado o 
protocolo no evento na FDCL como será o fluxo de atendimento.Colocado em 

votação o parecer foi aprovado de forma integral pela Plena. Parecer 014/2022 
Plano de trabalho do Hospital São Camilo para utilização de recursos contidos 
na Portaria no 742 de 05 de abril de 2022 no valo de R$ 400.000,00.Colocado 
em votação o parecer foi aprovado de forma integral pela Plena. Pareceres 
015/2022 e 016/2022 O Plano de Trabalho apresentado através do Ofício 
104/06/2022 que somam R$ 447.343,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil 
trezentos e quarenta e três reais) contraria a Legislação referência para a 
utilização de recursos oriundos de emendas parlamentaresreferente à portaria 
GM/MS No 684, de 30 de março de 2022.O Plano de Trabalho apresentado 
através do Ofício 119/06/2022 que soma R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
contraria a Legislação que não autoriza o repasse de recursos para outras 
instituições privada. Dessa forma, o Conselho de Saúde devolve a solicitação e 
aguarda a adequação da proposta dentro do que determina a LegislaçãoDessa 
forma, o CMS devolve a solicitação e aguarda a adequação da proposta dentro 
do que determina a Legislação. O CMS ira encaminhará ofícios ao hospital 
comunicando a situação e aguarda a manifestação do referido hospital. 
Colocado em votação o parecer foi aprovado de forma integral pela Plena. 
Parecer014plano de trabalho do Hospital Maternidade São José para utilização 



de recursos contidos na Portaria nos 742 de 05 de abril de 2022 no valo de R$ 
250.000,00Colocado em votação o parecer foi aprovado de forma integral pela 
Plena.Parecer014 Planos de trabalho do Hospital Queluz para utilização de 
recursos contidos na Portaria nos 742 de 05 de abril de 2022 no valo de R$ 
550.000,00.Colocado em regime de votação aprovado por unanimidade 
Resolução SES/MG Nº 7.627 de 03 de agosto de 2021 foi apresentado à plenária 
para conhecimento Será planejado um fluxo para pessoas diabéticas no 
município e será apresentado o CMS. Convite para apresentação da atual 
situação e proposta de ação com o Departamento de Atenção Básica convidado 
a participar da reunião.Seminário de Fluxo de Trabalho conforme CIB/SUS 2003 
de 09/12/2014. Que ira acontecer dia 26/07/2022 as 7:00 ate 12:00 no teatro 
Municipal de Placidina de Queiroz.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, 13 julho de 2022. 


