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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2020

DECRETOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR

PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.714

“Revoga o art. 4º do Decreto nº 8.660, de 20 de maio 
de 2020”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo em conformidade com 
as leis em vigor; e na forma do inciso I do art. 26 da 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA: 
Art. 1º Fica revogado o art. 4º do Decreto nº 8.660, de 
20 de maio de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de setembro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30. 

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.715

“Dispõe sobre o retorno das atividades das feiras li-
vres, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
legislação em vigor; e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando que a retomada das atividades no siste-
ma feira livre não integra os protocolos do Plano Minas 
Consciente, estando sujeita à avaliação quanto à sua 
oportunidade e conveniência por parte dos poderes 
públicos locais
Considerando as recomendações exaradas pela Dire-
toria de Vigilância e Ações em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP através do Ofício 
nº 098/2020/VISA;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o retorno das atividades de co-
mercialização de alimentos no sistema feira livre, aos 
sábados, na Av. Irmã Paula Boisseau e aos domingos, 
na Av. Olegário Maciel, pelos feirantes regularmente 
cadastrados junto à Prefeitura Municipal.
Art. 2º Os feirantes e consumidores deverão obedecer 
às restrições e orientações recomendadas pela Dire-
toria de Vigilância e Ações em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP, na forma abaixo 
discriminada:
I – Diretrizes e restrições de caráter geral:
a) as barracas deverão ser montadas em somente um 
lado das vias públicas, de forma a coibir e evitar aglo-
merações;
b) é obrigatório que todos os feirantes e consumido-
res utilizem permanentemente a máscara de proteção 
facial; 
c) deverá ser observada a distância mínima de 1,5m 
(um metro e meio) entre os consumidores e entre es-
tes e os feirantes;
d) deverá ser disponibilizado álcool em gel 70% para 
higienização das mãos nos pontos de maior circulação 
de consumidores;
e) deverão ser evitados aglomerações e contatos mui-
to próximos, como abraços, beijos e apertos de mão;
II – Restrições sanitárias quanto aos produtos comer-
cializados e procedimentos a serem observados pelos 
feirantes:
a) Será permitida somente a comercialização de pro-
dutos hortifrutigranjeiros, lácteos e de origem animal; 
b) não será permitida a comercialização de produtos 
de origem animal sem os respectivos registros nos ór-
gãos competentes (SIM, SIF, IMA).
c) a comercialização de alimentos prontos para o con-
sumo (churrasquinho, salgados etc.) deverá observar 
todas as normas preconizadas na RDC 216/2004 (AN-
VISA);
d) as balanças, bancadas, máquinas de cartão de cré-
dito/débito e utensílios deverão ser higienizados an-
tes da comercialização dos alimentos e, sempre que 
possível, durante todo o horário de funcionamento da 
feira (para desinfecção, usar álcool gel 70% e papel 
descartável, ou outro sanitizante);

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 21.833 - 1 – DETERMINAR o arqui-
vamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 
015/2019, instaurado pela Portaria nº 20.714/2019, 
quanto à violação de deveres e proibições constantes 
dos artigos 132, inciso III, e 133, inciso XVII, da Lei 
nº 3.245/1995, imputada ao agente público A.N.C., 
conforme relatório conclusivo da Comissão Permanen-
te de Processo Disciplinar e Sindicância, exarado às 
fls. 25/37. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 31 de 
agosto de 2020.

PORTARIA Nº 21.834 - 1 – DETERMINAR o arqui-
vamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 
013/2020, instaurado pela Portaria nº 21.721/2020, 
quanto à violação de deveres e proibições constantes 
dos artigos 132, incisos II,  III, IV e VIII, e 133, inciso 
XIII, da Lei nº 3.245/1995, imputada à ex-servidora 
E.F.C.F.M., conforme relatório conclusivo da Comissão 
Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, 
exarado às fls. 59/67. 2 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Barbacena, 31 de agosto de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Lei em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na 

e) deverá ser mantido o distanciamento de 2m (dois 
metros) ou mais entre as barracas, com a instalação 
de barreiras físicas entre consumidores e barracas;
f) sempre que possível, priorizar o pagamento por 
máquinas de cartão de crédito/débito, mantendo a hi-
gienização e desinfecção constantemente, evitando o 
uso de cédulas de dinheiro em espécie devido ao risco 
de contaminação;
g) feirantes em grupos de risco ou acima de 60 anos 
não devem exercer atividades de contato direto com 
o público;
h) deverão ser adotados procedimentos contínuos de 
higienização das mãos, com utilização de água e sa-
bão em intervalos regulares e, caso não seja possível a 
lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante 
adequado para as mãos, como álcool em gel;
i) fica vedado o anúncio verbal de produtos disponíveis 
para comercialização;
j) deverá ser disponibilizado um funcionário exclusivo 
para efetuar as cobranças e a manipulação de dinhei-
ro;
k) recomenda-se arredondar os preços, mantendo nú-
meros inteiros, para evitar a necessidade de câmbio 
de troca entre comprador e vendedor;
l) deverão estar afixadas em forma de cartazes ou 
banners as orientações para os consumidores;
m) a aquisição dos EPI’s de uso próprio será de res-
ponsabilidade de cada feirante.
III – Orientações aos consumidores:
a) atender a exigência de manter a distância mínima 
de segurança de 1,5 metros entre consumidores e en-
tre estes e os feirantes;
b) antes de adentrar em casa, lavar e higienizar os 
calçados e as rodas dos carrinhos de feira;
c) lavar as frutas, legumes e verduras em água cor-
rente e solução de água sanitária (1 litro de água e 1 
colher de sopa de água sanitária - em torno de 10 ml, 
ou produto similar) para higienização;
d) evitar acondicionar os produtos em geladeiras, ar-
mários e outros locais, sem a devida higienização (la-
var com água e sabão), sendo que as embalagens po-
dem ser desinfetadas com a aplicação de álcool 70% 
ou solução de hipoclorito de sódio (cloro), obedecendo 
às orientações de preparo e utilização do fabricante 
conforme instruções presentes nos rótulos ou ficha 
técnica do produto.
Art. 3º O descumprimento dos protocolos, diretrizes, 
restrições e recomendações constantes do art. 2º 
deste Decreto ensejará a aplicação de penalidades na 
forma prescrita nos artigos 97 a 112 da Lei Estadual 
nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.
Art. 4º Somente poderão retornar a exercer as ati-
vidades de comercialização de alimentos no sistema 
feira livre os feirantes regularmente cadastrados junto 
à Prefeitura Municipal até a data de publicação do De-
creto nº 8.617, de 16 de março de 2020.
Parágrafo único. Fica vedado, durante a vigência deste 
Decreto, o cadastramento, pela Chefia de Concessões 
da Secretaria Municipal de Fazenda, de novos contri-
buintes para exercício da atividade de feirante.  
Art. 5º Em virtude da restrição espacial contida na 
alínea “a” do inciso I do art. 2º deste Decreto, o es-
paço de instalação das barracas poderá ser estendido 
a outros logradouros públicas nas adjacências dos 
locais tradicionalmente utilizados para alocação dos 
feirantes. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de setembro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.716

“Dispõe sobre o recebimento das obras de urbaniza-
ção do Loteamento Residencial Imperial.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 3.240, de 1995, e na forma do art. 26, 
inciso I da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando o Relatório de Vistoria nº 01/2020 ates-
tando a conclusão das obras de parcelamento do solo, 
infraestrutura urbana e iluminação pública exarado 

pela Secretaria de Obras Públicas às fls. 1.288 do Pro-
cesso Administrativo nº 2012.00.7390, da empresa 
ATR+Construtora Ltda.-ME em conformidade com o 
projeto de parcelamento do solo urbano aprovado pelo 
Decreto nº 8.067, de 06.12.2016;  
Considerando o Ofício nº 465/SAS/2020-DG do Ser-
viço de Água e Saneamento – SAS certificando a 
conclusão das obras de saneamento do loteamento 
“Residencial Imperial” às fls. 1.289 do Processo Ad-
ministrativo nº 2012.00.7390, da empresa ATR+Cons-
trutora Ltda.-ME;
Considerando o Ofício nº 530/2020 – SEMOP, da Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas;

DECRETA:
Art. 1º Ficam recebidas as obras de parcelamento do 
solo, implantação de infraestrutura urbana, iluminação 
pública e saneamento do loteamento “Residencial Im-
perial”, executadas pela empresa ATR+Construtora Lt-
da.-ME, passando os logradouros públicos decorrentes 
da urbanização a integrar a malha viária do município.
Art. 2º Ficam recebidos os sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, passando os equi-
pamentos implantados a integrar as redes de abaste-
cimento municipal de água e de coleta e destinação de 
efluentes domésticos.
Art. 3º Fica recebido o sistema de iluminação pública, 
passando os equipamentos implantados a integrar a 
rede municipal de iluminação pública.  
Art. 4º Fica autorizado o descaucionamento dos lotes 
19, 20, 21 e 22 da Quadra 1; 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 e 56 da Quadra 2; 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Quadra 3; 
21, 22, 23, 24, 25 e 26 da Quadra 4; 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
da Quadra 5; 1, 2 e 3 da Quadra 6; 9, 10, 12, 13 e 14 
da Quadra 7; e 10, 11, 12 e 13 da Quadra 8.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de setembro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEFESA 

AG02108060 HIJ6273 14/02/2019 2662-2 2019

E100149039 GNV9761 08/02/2019 2681-8 2019

E100148412 OQU8966 04/02/2019 2683-4 2019

E100148841 PVC0436 07/02/2019 2684-2 2019

AG02107495 HIJ6207 11/02/2019 2688-5 2019

AG02108793 OXC6628 14/02/2019 2689-3 2019

AG02109095 NZW1903 18/02/2019 2692-8 2019

E100150007 HOF0239 17/02/2019 2694-4 2019

AG02109441 HMF4129 24/02/2019 2695-2 2019

E100150315 HLU5677 21/02/2019 2696-0 2019

AG02109438 QOS6461 20/02/2019 2697-9 2019

AG02109090 GKS8450 18/02/2019 2698-7 2019

AG02109346 OWP0770 20/02/2019 2699-5 2019

AG02109133 HNC7409 19/02/2019 2700-7 2019

AG02109432 OXC1428 18/02/2019 2701-5 2019

E100150414 HDY3971 22/02/2019 2702-3 2019

AG02108856 HNL6180 19/02/2019 2703-1 2019

AG02109343 PWY0813 20/02/2019 2704-0 2019

AG02109100 PXB0337 21/02/2019 2707-4 2019

AG02109801 PXB0337 21/02/2019 2708-2 2019

AG02108433 GLE8441 29/12/2018 2529-0 2019

AG02108865 HOG7743 28/02/2019 2712-5 2019

AG02109336 HNC6053 20/02/2019 2706-6 2019

E100150491 LTE1371 24/02/2019 2709-0 2019

AG02108081 QNR2600 20/02/2019 2710-9 2019

AG02109614 PYK5277 23/02/2019 2711-7 2019

E100145630 OWJ2083 15/01/2019 2713-3 2019

AG02108398 GKR5248 18/02/2019 2714-1 2019

E100143660 HKE7286 02/01/2019 2561-2 2019

AG02108463 HBW7539 16/01/2019 2567-1 2019

AG02108162 OPI5443 02/02/2019 2568-0 2019

AG02108735 PUF7041 11/01/2019 2569-8 2019

AG02108734 PUF7041 11/01/2019 2570-6 2019

E100141977 HHL0123 24/12/2018 2572-2 2019

AG02108453 KPM8852 10/01/2019 2577-3 2019

E100145277 OMC6160 13/01/2019 2579-0 2019

AG02107457 HML7666 27/12/2018 2526-6 2019

E100144090 KZS5772 05/01/2019 2528-2 2019

AG02108343 MRS7384 26/12/2018 2530-9 2019

E100140910 HLA7267 20/12/2018 2532-5 2019

AG02107400 GXA1951 02/01/2019 2533-3 2019

E100140943 NXY9698 20/12/2018 2534-1 2019

AG02108446 OPO2026 08/01/2019 2535-0 2019

AG02108619 OPO2026 04/01/2019 2536-8 2019

AG02108274 HKI1680 04/01/2019 2537-6 2019

AG02109001 OQJ7209 10/01/2019 2538-4 2019

E100145431 PZY0700 13/01/2019 2539-2 2019

E100145079 CCV2271 12/01/2019 2542-7 2019

E100145112 CCV2271 12/01/2019 2543-5 2019

E100141603 CCV2271 23/12/2018 2544-3 2019

E100145343 GKS6738 13/01/2019 2545-1 2019

AG02108353 PWR9167 07/01/2019 2547-8 2019

AG02108284 HBW5529 07/01/2019 2548-6 2019

AG02108760 GKR5898 26/01/2019 2549-4 2019

AG02108758 DPN8601 17/01/2019 2554-5 2019

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2020

CREDENCIAMENTO
Secretário: Sérgio Pereira de Souza Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

NOTIFICAÇÕES
Secretário: Wanderley José Miranda

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E MOBILIDADE

URBANA - SETRAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO 
DE CREDENCIAMENTO – IL 003/2020. PRC 0712020 
– OBJETO:   CHAMAMENTO PUBLICO. Realização de 
procedimentos ambulatoriais  para usuarios do SUS. 
Entrega de documentos a partir de  08/09/2020 as 
14:00. Endereço: Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 
275. B. Funcionários. Barbacena, 03/09/2020. Pablo 
Herthel Candian. Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA – 
PROCESSO Nº 037/2020 – DISPENSA LICITATÓRIA 
N° 06/2020 – Alicerçado no Parecer nº 064/AE/2020 
– Objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção no 
poço artesiano da Cascalheira no Distrito de Pinheiro 
Grosso, bem como um conjunto motobomba submer-
sa e materiais para instalação da mesma, atendendo 
ao art. 24 da Lei 8666/93. Contratada: BH2O Bombas 
e Serviços Comércio e Representações LTDA, CNPJ 
29.513.460/0001-03 no valor total de R$7.775,00 
(sete mil setecentos e setenta e cinco reais). Ratifica-
do em 03 de setembro de 2020. Bruno Moreira Mota 
- Diretor Geral – SAS.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – PRC nº 028/2020 – PE nº 020/2020. Objeto: 
aquisição de cabos e materiais para acionamento em 
teste das novas bombas do Rio das Mortes, bomba an-
fíbia de Correia de Almeida e da Estação de Tratamen-
to de Água (ETA III) – Serviço de Água e Saneamento. 
Licitantes vencedores: G & E AUTOMAÇÃO E CONTRO-
LES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
13.194.692/0001-06, lotes: 01 R$239,98; 12 R$3,60; 
13 R$2,15; 14 R$1,70 e 15 R$1,21 perfazendo o valor 
total de R$2.504,40 (dois mil quinhentos e quatro re-
ais e quarenta centavos); COMERCIAL SPONCHIADO 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.338.681/0001-44, 
lotes: 02 R$17,00 e 03 R$13,00 perfazendo o valor 
total de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais). Homo-
logação: 28/08/2020. Bruno Moreira Mota – Diretor 
Geral do SAS.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Municí-
pio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.836 - DESIGNAR Simone Rodrigues 
da Costa, para responder, cumulativamente, pelo Car-
go de Provimento em Comissão de Diretora de Licita-
ções, na Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão, sem nenhuma vantagem além das de seu cargo, 
enquanto durar o impedimento da titular, com efeito 
retroativo a 24.08.2020. Barbacena, 03 de setembro 
de 2020.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

DA AUTUAÇÃO
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, 
com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em 
seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo 
notificados, que por força de Acolhimento das razões 
de Defesa apresentada, os seguintes autos foram can-
celados e seus registros arquivados.

AIT PLACA DATA DA IN-
FRAÇÃO

PROTOCO-
LO/DEFESA

AG02108772 OWW5438 29/01/2019 2618-2 2019

Barbacena, 03 de Setembro de 2020
Wanderley José Miranda

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE 
DEFESA DA AUTUAÇÃO

Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, 
com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em 
seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo 
notificados, que por força de não acolhimento das ra-
zões de Defesa apresentada, os seguintes autos foram 
convertidos em penalidade.

AIT PLACA DATA DA IN-
FRAÇÃO

PROTOCO-
LO/DEFESA

AG02108370 AHW7990 16/01/2019 2594-2 2019

AG02108763 PUR6147 26/01/2019 2617-4 2019

AG02108068 HIQ0813 14/02/2019 2620-9 2019

AG02108759 QPS7842 17/01/2019 2595-0 2019

AG02107071 HBJ1876 18/01/2019 2596-9 2019

AG02109037 HJR0226 18/01/2019 2597-7 2019

AG02108739 OWH4064 14/01/2019 2598-5 2019

E100145882 PUF9392 16/01/2019 2599-3 2019

AG02109025 GKR1515 16/01/2019 2600-5 2019

E100144970 QOX1568 11/01/2019 2606-4 2019

AG02107076 GUO2891 24/01/2019 2611-5 2019

AG02108010 GKR2990 18/01/2019 2612-3 2019

AG02108026 HGE8969 24/01/2019 2613-1 2019

AG02108022 HLF7821 24/01/2019 2614-0 2019

AG02108679 GKS6355 08/02/2019 2621-7 2019

AG02108682 QNQ4280 08/02/2019 2622-5 2019

E100144188 HLP1795 06/01/2019 2624-1 2019

AG02108768 OPM4135 26/01/2019 2602-1 2019

AG02108834 OPM4135 26/01/2019 2603-0 2019

AG02108829 OLU9604 23/01/2019 2604-8 2019

E100147763 OQH7664 31/01/2019 2608-0 2019

E100144243 QPU2187 06/01/2019 2601-3 2019

AG02108166 HHY8592 05/02/2019 2605-6 2019

AG02108377 LRR0225 28/01/2019 2607-2 2019

AG02108160 HKE7678 30/01/2019 2609-9 2019

E100145255 NYC0529 13/01/2019 2610-7 2019

E100145662 KVA6023 15/01/2019 2615-8 2019

E100146663 KVA6023 22/01/2019 2616-6 2019

AG02109204 PXA0541 12/02/2019 2619-0 2019

AG02108693 NXY2123 08/02/2019 2668-1 2019

AG02107996 HFE5758 08/02/2019 2670-8 2019

AG02109409 OXB5842 15/02/2019 2671-6 2019

AG02109073 GWZ6562 12/02/2019 2673-2 2019

AG02109309 GKS4164 11/02/2019 2680-0 2019

E100145937 PFY5550 17/01/2019 2626-8 2019

AG02109109 PVI4256 04/02/2019 2628-4 2019

AG02108792 HLX2270 14/02/2019 2693-6 2019

AG02108182 LBL0997 08/02/2019 2667-3 2019
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2020

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATAS
ATA nº 566 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA. 16/12/2019. Ata número quinhentos e 
sessenta e seis do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena . Ao décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e dezenove, no auditório do prédio onde 
funciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, situ-
ado na Praça Conde de Prados s/n, 2º piso, centro, 
teve início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Munici-
pal de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas, o Pre-
sidente Otávio Vieira declarou aberta a sessão que 
contou com a presença dos Conselheiros, conforme 
consta no livro próprio de assinaturas das reuniões 
ordinárias e extraordinárias. Justificaram ausência: 
Elayne Munis, Hilda Nalon, Veridiane Milagres. Foi lida 
e votada a ATA Nº 565 E APROVADA POR NOVE VO-
TOS A FAVOR e TRÊS ABSTENÇÕES. Otávio iniciou 
solicitando a leitura das Atas: ▪ Leitura da Ata do 
IMAIP do dia 02 de dezembro de 2019, referente ao 1º 
e 2º quadrimestre/2019(Anexo I); ▪ Leitura da Ata nº 
68 da CISTT do dia 20 de novembro de 2019 (Anexo 
II). Na sequência, Otário passou para a leitura dos 
informes: ▪ Leitura do Ofício nº 046_DG/2019 do 
IMAIP em resposta ao Ofício 0054/2019/Ouvidoria/
CMS – esclarecimentos prestados pela Dra. Mariana 
Barroso Scaldini referente à sua conduta no atendi-
mento prestado a criança Geovanne de Oliveira Men-
des (Anexo III). ▪ Ofício nº 00966/2019 – GAB.Dire-
ção/SESAPS informando a designação de Aniellen 
Vieira Santos como suplente de Luciano Chartone do 
Segmento Governo (Anexo IV). Foi sugerido em ple-
nária que o conselheiro que não quiser receber a con-
vocação via ofício, comunicará para a secretária do 
Conselho. Otávio informou que o Regimento foi publi-
cado no diário Oficial do Município dia 04 de dezem-
bro.  Em seguida, passou a palavra para Sr. Vicente 
Rosa que se despediu dos Conselheiros por estar dei-
xando o cargo como Conselheiro de Saúde do Seg-
mento Usuários, por motivo de foro íntimo. Otávio 
agradeceu Sr. Rosa pelo trabalho realizado como Con-
selheiro. Na sequência, iniciou-se a apresentação das 
Unidades Básicas e suas equipes: ◦ Apresentação UBS 
Correia de Almeida – Enfermeira Larissa. DESTAQUES: 
As consultas são agendadas nas quintas-feiras de 
cada semana. Devido a terem ficado seis meses sem 
médico na Unidade, as consultas não são agendadas 
em um prazo maior pelo receio de ficarem sem médico 
novamente (Anexo V); Larissa informou que a Agente 
de Saúde Rafaela, responsável pela Área 1, pediu exo-
neração e, quando tentaram acessar as informações 
da área 1 pelo E-SUS, descobriram que não estavam 
disponibilizadas e que foram todas perdidas. A Conse-
lheira de Saúde e Agente Comunitária Lúcia fez uma 
complementação sobre o assunto, informando que os 
Agentes Comunitários de Saúde - AGS – não têm aces-
so às informações que são colhidas por eles. Informou 
que contam com a colaboração dos usuários para que 
lhes forneçam os dados. Ressaltou que são profissio-
nais da saúde que colhem estes dados para que saúde 
aconteça. Disse que fatos como estes acontecem, mas 
acredita que todos os agentes sabem, têm consciência 
e discernimento de que em caso exoneração dos car-
gos, Têm que devolver todo o material que lhes foi 
concedido para realizarem o trabalho. Informou que 
dia dezessete de dezembro os Agentes receberão uma 
capacitação sobre as mudanças que estão sendo im-
plantadas. Ressaltou que espera que essa capacitação 
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^012^   ANA MARIA BERGAMI DE MELO                   LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000     855,4900        855,49 00264/20 44    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000117^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     855,49^
^015^^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                       LOCACAO DE SALAS-4               1,0000   1.013,3600      1.013,36 00261/20 186   PARCIAL 24/08/2020 PRC0000113^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                       LOCACAO DE SALAS-8               1,0000   1.190,3500      1.190,35 00262/20 187   PARCIAL 24/08/2020 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         2,0000                   2.203,71^
^015^^
^012^   COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP   LOCACAO DE MAQ. XERX             1,0000     165,8100        165,81 00245/20 40    PARCIAL 10/08/2020 PRC0002317^
^012^   COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP   LOCACAO DE MAQ. XERX             1,0000     326,8700        326,87 00246/20 60    PARCIAL 10/08/2020 PRC0002615^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         2,0000                     492,68^
^015^^
^012^   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS      1,0000     694,4500        694,45 00249/20 51    PARCIAL 12/08/2020 PRC0003115^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     694,45^
^015^^
^012^   GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA            LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000   1.191,0000      1.191,00 00258/20 8     PARCIAL 24/08/2020 PRC0000120^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.191,00^
^015^^
^012^   GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS             STREAMING PROFISSIONAL           1,0000   2.916,6600      2.916,66 00247/20 19    PARCIAL 10/08/2020 PRC0002518^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   2.916,66^
^015^^
^012^   HENRIQUE MAIA BUSCACIO                      LOCACAO DE GARAGEM               1,0000     110,7800        110,78 00256/20 114   PARCIAL 24/08/2020 PRC0000209^
^012^   HENRIQUE MAIA BUSCACIO                      LOCACAO DE GARAGEM               1,0000     136,8300        136,83 00257/20 36    PARCIAL 24/08/2020 PRC0004417^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         2,0000                     247,61^
^015^^
^012^   JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS VALLE       LOCACAO DE IMOVEIS               1,0000   1.226,1000      1.226,10 00265/20 44    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000117^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.226,10^
^015^^
^012^   LUIZ CARLOS MOREIRA                         LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000   1.210,0000      1.210,00 00268/20 20    PARCIAL 24/08/2020 PRC0006418^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.210,00^
^015^^
^012^   M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP       GER. DE (CARTOES ALIMENTACA      1,0000   8.903,3000      8.903,30 00253/20 10    PARCIAL 21/08/2020 PRC0004619^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   8.903,30^
^015^^
^012^   MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA              LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000     887,7000        887,70 00270/20 12    PARCIAL 24/08/2020 PRC0003319^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     887,70^
^015^^
^012^   MARIA APARECIDA COELHO NEVES                LOCACAO DE IMOVEL II             1,0000   1.100,0000      1.100,00 00263/20 44    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000117^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.100,00^
^015^^
^012^   MITSUO TASHIRO                              LOCACAO DE SALAS                 1,0000   1.049,0000      1.049,00 00254/20 77    PARCIAL 24/08/2020 PRC0001114^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.049,00^
^015^^
^012^   NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI MANUTENCAO CONEXAO RADIO GA      1,0000     433,3500        433,35 00252/20 76    PARCIAL 18/08/2020 PRC0002017^
^012^   NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI MANUTENCAO CONEXAO VIA RADI      1,0000      38,8900         38,89 00251/20 75    PARCIAL 18/08/2020 PRC0002017^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         2,0000                     472,24^
^015^^
^012^   SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA                  LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000   1.280,0000      1.280,00 00269/20 16    PARCIAL 24/08/2020 PRC0001419^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.280,00^
^015^^
^012^   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BAR LOCACAO DE IMOVEIS               1,0000   2.985,8000      2.985,80 00259/20 67    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000415^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   2.985,80^
^015^^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA I      1,0000     279,5700        279,57 00234/20 290   PARCIAL 03/08/2020 PRC0000116^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA I      1,0000     102,0900        102,09 00237/20 293   PARCIAL 05/08/2020 PRC0000116^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA        1,0000      86,7400         86,74 00235/20 291   PARCIAL 03/08/2020 PRC0000116^
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^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA        1,0000      91,1700         91,17 00236/20 292   PARCIAL 05/08/2020 PRC0000116^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA        1,0000      89,5600         89,56 00250/20 294   PARCIAL 12/08/2020 PRC0000116^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         5,0000                     649,13^
^015^^
^012^   VALDIR VALTER MORAES                        LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000   1.106,0000      1.106,00 00266/20 35    PARCIAL 24/08/2020 PRC0004317^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.106,00^
^015^^
^012^   WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL                   LOCACAO DE SALAS-7               1,0000   1.250,0000      1.250,00 00260/20 92    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.250,00^
^015^^
^012^   WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICIANO        SERVICO DE MANEUTENCAO II        1,0000     533,0000        533,00 00248/20 24    PARCIAL 10/08/2020 PRC0002618^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     533,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                      28,0000                  31.253,87^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GAB. PRES. - GABINETE DA PRESIDENCIA                           ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   COMERCIO E DISTRIBUIÇAO SALES LTDA - POSTO  GASOLINA PARA VEICULOS         172,4960       4,8490        836,45 00244/20 6     PARCIAL 07/08/2020 PRC0000220^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                       172,4960                     836,45^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                     172,4960                     836,45^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GABINET 10 - GABINETE DO VEREADOR JOSE JORGE EMIDIO            ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES                LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000     831,7600        831,76 00267/20 33    PARCIAL 24/08/2020 PRC0005617^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     831,76^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                       1,0000                     831,76^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GABINETES  - GABINETES DOS VEREADORES                          ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.IMOBILIARI LOCACAO DE SALAS-9               1,0000   1.300,0000      1.300,00 00255/20 104   PARCIAL 24/08/2020 PRC0000109^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.300,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                       1,0000                   1.300,00^
^017^   ===========================================================================================================================================================^
^018^   TOTAL GERAL:                                                               202,4960                  34.222,08^
^019^   ===========================================================================================================================================================^
^020^^
^021^^
^022^                                                          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM ..............^
^023^^
^024^^
^025^                                                            ----------------------------------------^
^026^                                                                       CARIMBO/ASSINATURA^
^027^^

E100144034 HAG1421 05/01/2019 2571-4 2019

AG02106981 DRG5714 08/01/2019 2573-0 2019

AG02108139 HKV4012 03/01/2019 2574-9 2019

AG02108711 OLW6760 08/01/2019 2575-7 2019

AG02108044 GYV2900 05/02/2019 2576-5 2019

E100141526 GQJ7060 23/12/2018 2540-0 2019

E100143704 DXD4925 03/01/2019 2541-9 2019

E100142076 MSG8343 25/12/2018 2552-9 2019

E100147565 NYF0211 28/01/2019 2582-4 2019

AG02108458 GRX8311 13/01/2019 2589-1 2019

AG02108754 HCE0031 17/01/2019 2590-0 2019

AG02108744 HIW2200 16/01/2019 2591-8 2019

E100141801 HEQ5661 25/12/2018 2555-3 2019

AG02109002 HDJ9474 10/01/2019 2556-1 2019

AG02108008 HHL5606 15/01/2019 2557-0 2019

AG02108827 DMZ7826 23/01/2019 2558-8 2019

AG02108837 GTX0773 29/01/2019 2559-6 2019

AG02107081 PVU5645 30/01/2019 2584-0 2019

AG02108741 GKS4164 16/01/2019 2583-2 2019

E100143055 OKS1403 30/12/2018 2586-7 2019

AG02107078 PWS0810 24/01/2019 2587-5 2019

AG02107079 PWS0810 24/01/2019 2588-3 2019

AG02108644 GOW6713 16/01/2019 2592-6 2019

E100147906 GZO1377 02/02/2019 2593-4 2019

AG02108808 GVM5612 11/01/2019 2578-1 2019

AG02107080 PZJ1638 30/01/2019 2580-8 2019

E100142791 HMN8326 29/12/2018 2581-6 2019

Barbacena, 03 de Setembro de 2020
Wanderley José Miranda

Autoridade Municipal de Trânsito
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^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA        1,0000      91,1700         91,17 00236/20 292   PARCIAL 05/08/2020 PRC0000116^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                     SERVICO DE TELEFONIA FIXA        1,0000      89,5600         89,56 00250/20 294   PARCIAL 12/08/2020 PRC0000116^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         5,0000                     649,13^
^015^^
^012^   VALDIR VALTER MORAES                        LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000   1.106,0000      1.106,00 00266/20 35    PARCIAL 24/08/2020 PRC0004317^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.106,00^
^015^^
^012^   WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL                   LOCACAO DE SALAS-7               1,0000   1.250,0000      1.250,00 00260/20 92    PARCIAL 24/08/2020 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.250,00^
^015^^
^012^   WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICIANO        SERVICO DE MANEUTENCAO II        1,0000     533,0000        533,00 00248/20 24    PARCIAL 10/08/2020 PRC0002618^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     533,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                      28,0000                  31.253,87^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GAB. PRES. - GABINETE DA PRESIDENCIA                           ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   COMERCIO E DISTRIBUIÇAO SALES LTDA - POSTO  GASOLINA PARA VEICULOS         172,4960       4,8490        836,45 00244/20 6     PARCIAL 07/08/2020 PRC0000220^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                       172,4960                     836,45^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                     172,4960                     836,45^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GABINET 10 - GABINETE DO VEREADOR JOSE JORGE EMIDIO            ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES                LOCACAO DE IMOVEL I              1,0000     831,7600        831,76 00267/20 33    PARCIAL 24/08/2020 PRC0005617^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                     831,76^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                       1,0000                     831,76^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GABINETES  - GABINETES DOS VEREADORES                          ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.IMOBILIARI LOCACAO DE SALAS-9               1,0000   1.300,0000      1.300,00 00255/20 104   PARCIAL 24/08/2020 PRC0000109^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                         1,0000                   1.300,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                       1,0000                   1.300,00^
^017^   ===========================================================================================================================================================^
^018^   TOTAL GERAL:                                                               202,4960                  34.222,08^
^019^   ===========================================================================================================================================================^
^020^^
^021^^
^022^                                                          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM ..............^
^023^^
^024^^
^025^                                                            ----------------------------------------^
^026^                                                                       CARIMBO/ASSINATURA^
^027^^

traga esclarecimentos e responsabilidade para cada 
profissional da saúde. Disse que acredita que a grande 
maioria dos Agentes é comprometida com seu traba-
lho. Destacou que levantam a bandeira dos Agentes 
Comunitários porque é uma equipe que precisa ser 
reconhecida e ser valorizada, porque o trabalho não é 
fácil. Ressaltou que trabalhar dentro do domicílio das 
pessoas é um desafio. Falou sobre os cadastros que 
serão feitos e sobre dificuldade que os Agentes têm, 
às vezes, em colher um dado. Falou que os Agentes 
têm que criar um vínculo com a comunidade. Solicitou 
o apoio de todos na divulgação no trabalho de cadas-
tramento da comunidade que os Agentes farão, escla-
recendo à população sobre a importância em estarem 
colaborando. Otávio questionou sobre a existência de 
um planejamento para a realização dos cadastramen-
tos e a necessidade que haver uma grande publicidade 
sobre este trabalho. Foi levantado o problema da in-
consistência do Programa quando alimentado pelos 
dados. Luciano informou que receberão uma capacita-
ção do Ministério da Saúde com todas as informações 
sobre a implantação do sistema. Explicou que o Pron-
tuário Eletrônico ainda será implantado no município e 
que quem já é cadastrado não precisa se recadastrar. 
Informou que o CPF será o documento utilizado pelo 
Ministério da Saúde. Foram feitas várias considerações 
sobre o assunto. Otávio informou que o Ministério da 
Saúde está unificando os sistemas, e que a tendência 
é minimizar a perda de dados. Na sequência, passou-
se para a apresentação da próxima Unidade: ◦Apre-
sentação UBS Torres - Enfermeira chefe Francislaine 
(Anexo VI). Otávio agradeceu a presença das equipes 
e ressaltou que as próximas reuniões serão para apre-
sentarem as reivindicações da UBS. Ressaltou que o 
Conselho de Saúde é uma ferramenta que precisa ser 
mais utilizada pelas equipes. Questionou sobre como 
está a situação dos combustíveis e se o material Mat-
Med está chegando nas UBS. Aniellen informou que 
farão um levantamento de tudo o que está faltando 
em cada Unidade. Disse que quando assumiu o cargo 
estava em andamento o processo de compras nº 046 
que estava inadequado. Disse que sugeriu ao setor de 
contabilidade a criação de um protocolo dos processos 
para evitarem que ocorram futuras inadequações. Ex-
plicou que o Orçamento fechou no dia seis e não con-
seguiram finalizar o processo. Informou que no dia 
dois de janeiro o processo será reiniciado novamente 
para a compra dos insumos. Otávio perguntou ao Lu-
ciano se havia alguma coisa que o Conselho de Saúde 
pudesse fazer para ajudar naquela questão. O conse-
lheiro Flávio falou sobre os problemas recorrentes na 
gestão municipal e sobre a inexistência de um fluxo-
grama de compras que havia anos atrás. Falou sobre 
o problema de vacinação na UBS Guido Roman e soli-
citou providências.  Relatou problemas que estão 
ocorrendo no Hospital Regional onde os banhos de 
leito ocorrem sem a utilização de biombos, expondo os 
pacientes. Disse que estão sendo tratados com pouco 
caso e solicitou mais atenção da gestão municipal. 
Otávio falou da gravidade dos fatos relatados e deles 
serem apurados. O Conselheiro Sr. Vanderley falou 
que a saúde merece respeito, assim como o SUS e as 
pessoas que trabalham neste sistema. Luciano expli-
cou que continuam sem combustível, poucos carros 
estão sendo abastecidos por outra secretaria e estão 
aguardando o resultado do processo de licitação. Res-
saltou que estão com a expectativa de voltarem a 
100% de funcionamento em 2020. Sobre a questão do 
material MatMed para as Unidades Básicas, Luciano 
informou que estão se empenhando, e não medirão 
esforços para que o processo 046 seja finalizado em 
janeiro de 2020, e ressaltou ser um compromisso da 
gestão com o Conselho Municipal de Saúde. A conse-
lheira Lúcia informou que uma microárea do Carmo 
está descoberta há quase dois anos, e solicitou que 
tomassem as devidas providências sobre o caso. Otá-
vio lamentou a burocracia no setor público e o envol-
vimento de pessoas na informação, que dificultam 
muito o andamento dos processos. Carmen disse que 
na última reunião da CISTT informaram que o CEREST 
está sem gerente e que terão que fazer um Plano até 
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dia 20 de dezembro para que o recurso possa vir para 
o CEREST. Ressaltou que a Comissão de Saúde da Câ-
mara não compareceu à reunião. Otávio explicou que 
o CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das 
Vertentes - é um consórcio público e que está sendo 
utilizado como ferramenta de desburocratização, e 
que também passa pelo mesmo processo licitatório. 
Informou que a SESAP tem o CISALV hoje como mais 
uma ferramenta que pode ser utilizada. Carmen infor-
mou que foi aumentado o recurso do CISALV no Orça-
mento, que já foi aprovado. Otávio solicitou que cons-
tasse em ata que ficou acordado em plenária que 
seriam aprovados Ad Referendum a utilização do CI-
SALV como meio de ferramenta administrativa de 
compras e o Plano de Atividades do CEREST para 
2020. Colocado em votação, FOI APROVADO POR 
ONZE VOTOS A FAVOR A UTILIZAÇÃO DO CISALV - 
CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - COMO MEIO DE FERRAMENTA ADMI-
NISTRATIVA DE COMPRAS, NA FORMA DA LEI. Colo-
cado em votação, FOI APROVADO POR ONZE VOTOS 
A FAVOR O PLANO DE ATIVIDADES DO CEREST PARA 
2020, COM A RESSALVA QUE O PLANO SEJA APRE-
SENTADO EM PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE PARA ANÁLISE. Sugestão de Pauta para a 
próxima reunião: 1. Apresentação da Unidade Básica 
de Saúde São Pedro; 2. Apresentação dos Ad Referen-
dum. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Otávio 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
Eu, Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo 
do CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 23 de de-
zembro de dois mil e dezenove.
Gravação da Reunião https://www.facebook.com/
estacaominasbq/videos/2362430664007220/UzpfS-
TEwMDAwNjkyOTk4NjcxNTozMDYwNjExMjk0OTk0M-
TQ6MTA6MDoxNTcyNTkxNTk5OjQwMjQ3MjQxO-
TE0NDI5MzE3MTI/ 

ATA nº 567 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA. 16/02/2020. Ata número quinhentos e 
sessenta e sete do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena Gravação da Reunião e Link do vídeo de 
transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=0EAnwqBmCLI. Ao décimo sexto dia do mês de 
janeiro de dois mil e vinte, no auditório do prédio onde 
funciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, situ-
ado na Praça Conde de Prados s/n, 2º piso, centro, 
teve início a Reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho 
Municipal de Saúde de Barbacena. Às quatorze horas 
o Presidente Otávio declarou aberta a sessão que con-
tou com a presença dos Conselheiros, conforme cons-
ta no livro próprio de assinaturas das reuniões ordiná-
rias e extraordinárias. Justificou ausência: Veridiane 
Milagres. O Presidente Otávio iniciou a sessão infor-
mando que o Conselho Municipal de Saúde recebeu 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a 
realização de uma reunião extraordinária com a pauta: 
“Esclarecimentos à situação contratual do IMAIP”.  FOI 
LIDA E VOTADA A ATA Nº 566 DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2019 E APROVADA POR DOZE VOTOS A FAVOR E 
DUAS ABSTENÇÕES. O Conselheiro Flávio sugeriu que 
fosse incluído o link das reuniões do Conselho no site 
da Prefeitura devido à ata ser resumida e ressaltou 
que houve várias falas na plenária sobre problemas 
recorrentes na Prefeitura sobre medicamentos, mate-
riais de emergências, sobre critérios. Disse que falou 
sobre um funcionário que saiu e, seis meses depois de 
sua saída, não havia informações, e uma série de coi-
sas que acha que são básicas, e acha que é falta de 
organização, que parece descaso do governo munici-
pal. Ressaltou que é preciso ficar bem claro que todos 
os conselheiros estão falando, porque depois, podem 
falar que estão ficando omissos em suas participações. 
Disse que em sua opinião é falta de planejamento, e 
sempre na saúde e na educação. Otávio falou que nas 
próximas atas os problemas sejam todos pontuados, e 
que a ata é um resumo. Disse que se forem listar to-
dos os problemas que existem na saúde, estarão fa-
zendo gestão para o município e não é este o papel do 
Conselho. Ressaltou que o papel do Controle Social é 
fiscalizar e garantir o acesso da população ao serviço 
de saúde. Otávio ressaltou que a reunião extraordiná-
ria foi solicitada pela Marcilene, Secretária Municipal 
de Saúde, junto com o gabinete, o representante do 
Sérgio, e entraram em contato com o Conselho no dia 
15 de janeiro de 2020 pela manhã, solicitando que 
ocorresse uma reunião para esclarecer alguns fatos. 
Ressaltou que atualmente, têm a mídia social com a 
transmissão das reuniões ao vivo, e que é uma forma 
de manifestação, de buscar soluções mais rápidas em 
relação à Policlínica. Informou que acabou de receber 
o ofício nº 0037/2020 – GAB./SESAP assinado pelo 
Secretário Adjunto solicitando o cancelamento da reu-
nião, e informando que Marcilene não poderia compa-
recer. Otávio fez a leitura na íntegra do ofício (ANEXO 
I) e disse que recebeu o ofício após a reunião ter sido 
iniciada, e que não poderia cancelá-la. Na sequência, 
o presidente ressaltou a importância da Pauta que en-
volve também os outros hospitais do município e deu 
procedimento à reunião. O Conselheiro Flávio ressal-
tou que a Secretária solicitou uma reunião extraordi-
nária em janeiro, interrompendo o recesso dos Conse-
lheiros, e que era um descaso com os Conselheiros e 
com a população não haver ninguém a representando 
na reunião. Disse que é o problema de saúde é um 
problema do Governo e não da pessoa e, como gover-
no, tem que ter o mínimo de organização. A Conse-
lheira Alexsandra informou que a Secretária foi hospi-
talizada pela manhã devido a um problema de saúde, 
e que também não foi possível que o Secretário Adjun-
to a substituísse porque tinha um compromisso fora 
de Barbacena que não podia ser desmarcado. Ressal-
tou que alguns membros da Secretaria estavam ali 
para esclarecerem as dúvidas e pediu desculpas em 
nome da Secretária. Otávio ressaltou que a partir do 
momento em que os Conselheiros são convocados 
para a reunião e estes se manifestam apoiando a con-
vocação, não há como cancelá-la. Ressaltou que pre-
cisam apurar os fatos. O Conselheiro Sr. Vanderley 
disse que os Conselheiros estão de férias e que vieram 
para a reunião. Disse que quem convoca tem a res-
ponsabilidade de indicar um membro de sua equipe 
para representá-la porque ninguém estava ali brincan-
do. Ressaltou que estão de férias e mesmo assim com-
pareceram à reunião porque são usuários responsá-
veis e estão ali representando o cidadão. Disse que 
foram convocados e houve a justificativa da ausência 
da Secretária, e questionou quem iria falar sobre a 
pauta. Otávio falou da questão contratual. Falou que 
tiveram novos contratos no final do ano e houve al-
guns impeditivos para o repasse da produção. Passou 
a fala para Daniel que esclareceu que a pauta solicita-
da pela Secretária era a respeito da Nota de Esclareci-
mento da SESAP publicada no Diário Oficial do Municí-
pio do dia 15 de janeiro de 2020, e fez a leitura da 
Nota (ANEXO II).  Otávio ressaltou que não iriam poli-
tizar o movimento porque descaracterizaria a atenção 
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à população. Ressaltou que iriam esclarecer o que es-
tava acontecendo, quais os empecilhos e o porquê do 
Hospital de não estar recebendo. O Conselheiro Ro-
semberg falou que o Conselho tem que se preocupar 
com a assistência. Falou da importância em se resol-
ver a questão porque o Hospital sem receber, corre o 
risco de não poder dar assistência. Disse que o atendi-
mento está sendo feito, mas não há uma data para o 
recebimento do recurso. Ressaltou que o IMAIP já 
está em prejuízo por ter vários títulos de fornecedores 
apontados em cartório. Otávio ressaltou que aquela é 
uma realidade que atinge os outros hospitais e que o 
Conselho iria conduzir aquele assunto dentro da lega-
lidade e atender a população. Rosemberg informou 
que a pauta se originou de uma informação na rede 
social e que acredita que com base em informações 
distorcidas, provocaram a resposta da Secretaria. Res-
saltou que não existe nenhuma acusação por parte 
dos prestadores diretamente à SESAP. Daniel ressaltou 
que quando esse tipo de informação for veiculado na 
mídia, cabe a todas as partes envolvidas trazer a ver-
dade para a população. Rosemberg sugeriu que não 
pode haver uma resposta em rádio, nem redes sociais 
antes de haver uma conversa com as partes envolvi-
das para afinarem as informações. Otávio falou do 
problema de circularem notícias falsas e que estão 
passando por um momento muito sensível. Reafirmou 
que o Conselho irá trabalhar dentro da legalidade para 
dar assistência ao cidadão. Na sequência, foi dada a 
palavra ao Diretor Geral do IMAIP – Robson Campos 
Vigidal que falou das dificuldades que enfrenta desde 
que assumiu a administração do hospital. Falou em 
2012 o hospital foi fechado em decorrência de boatos 
e que está sentido que o mesmo problema se repete 
no momento atual. Ressaltou que a Secretaria de Saú-
de sequer chamou o IMAIP para conversar sobre a si-
tuação e criou um problema para a administração. 
Disse que é uma inverdade que a gestão do hospital 
não quer pagar seus funcionários e que tem agido de 
forma irresponsável a ponto de chegar na atual situa-
ção. Disse que fazem gestão com seriedade e transpa-
rência e que as contas do IMAIP estão abertas para 
quem quiser conhecê-las.  Informou que em 2018, 
fechando o exercício financeiro, o município de Barba-
cena contribuiu com oitocentos mil reais para fazer 
saúde no hospital. A instituição filantrópica colocou 
hum milhão e oitocentos mil reais. Ressaltou que a fi-
lantropia IMAIP contribui com a saúde de Barbacena 
em valor muito maior que o município. Informou que 
hoje o contrato do SUS fecha com cinquenta mil reais/
mês de prejuízo porque o dinheiro que é repassado 
não é suficiente para cobrir as despesas. Informou 
que passaram o ano de 2019 discutindo mudança con-
tratual para não haver prejuízo. Ressaltou que a res-
ponsabilidade da saúde da população é do Município, 
do Estado e da União, não é do IMAIP, nem do Ibia-
paba, nem da Santa Casa. Ressaltou que é preciso que 
seja conscientizado que se existe problema financeiro 
não pode ser da instituição; tem que ser do Poder 
Público. Disse que as conversas distorcidas resultaram 
naquela nota dizendo que não havia nenhum repasse 
a ser passado para o hospital. Informou que fez uma 
nota de esclarecimento colocando a real situação do 
hospital e que foi afixada no interior do hospital. Disse 
que Rede Social mal utilizada só traz problema e pediu 
que houvesse responsabilidade ao utilizá-la. Ressaltou 
que estão tratando de uma instituição que, se fechar, 
deixará de atender mais de onze mil atendimentos que 
são feitos na Porta mensalmente. Informou que o 
IMAIP em função dos déficits mensais criou uma dívi-
da em 2019. Disse que na gestão do Dr. Orleans, foi 
solicitado a ele empenho esforço para que, se o IMAIP 
conseguisse emendas Parlamentares, que este dinhei-
ro fosse repassado ao hospital. O compromisso firma-
do com Dr. Orleans foi que o IMAIP poderia buscar os 
recursos que faltavam e que, caindo as Emendas, esse 
recurso seria repassado ao hospital. Informou que dia 
09 de outubro de 2019 a Deputada Federal Margarida 
Salomão apontou uma emenda de incremento ao MAC 
e foi depositado na conta do Fundo trezentos mil reais 
e o Deputado Cristiano de Oliveira apontou cento e 
cinquenta mil reais depositados no Fundo no mês de 

novembro. Ressaltou que este foi fato notório nas re-
des sociais. Informou que no final do exercício, o Mi-
nistério de Saúde fez um aporte a todos os hospitais 
do país, um dinheiro que poderia ser utilizado para 
pagar a folha, e foi para o IMAIP em torno de setenta 
e um mil reais, somando a quantia de quinhentos e 
vinte e um mil reais que estão depositados no Fundo 
do Município e não foram repassados para o IMAIP. 
Disse que o IMAIP foi ao limite das suas forças para 
honrar seus compromissos de 2019 e zerou seu caixa. 
Informou que foi por isso que os funcionários ficaram 
sem receber a segunda parcela do décimo terceiro. 
Disse que o Município tem seus argumentos de que 
não pode passar os recursos ao IMAIP, e o IMAIP tem 
contra argumentos de que não há impedimentos de 
que sejam repassados os recursos. Ressaltou que era 
preciso que seja fosse discutido no Conselho se o 
IMAIP tem ou não direito de receber as Emendas se-
não, o desfecho daquela história seria o fechamento 
do hospital. O Presidente Otávio disse que não iriam 
discutir a questão jurídica, que iriam mediar o proble-
ma junto à Secretaria. Robson informou que a Secre-
taria Municipal disse que o hospital tem pendências 
com o Controle Interno do Município e que para ele 
não estava claro qual era a pendência. Foram feitas 
considerações na plenária inaudíveis. O presidente 
Otávio ressaltou que precisavam concentrar na solu-
ção do problema que não está acontecendo só com a 
Policlínica. O Conselheiro Rosemberg sugeriu que, se o 
Município entende que em algum momento o presta-
dor ficou devendo algum documento ou algum proces-
so não correu da forma que deveria, que seja resolvi-
do daquela data em diante para que seja solucionado. 
Sugeriu que o Conselho proponha a imediata transfe-
rência dos recursos que o Hospital tem apontados, 
inclusive recursos Federais e Estaduais que têm prazo 
para serem utilizados, senão o município perde o di-
nheiro, e que ao longo do prazo se discuta aquela 
questão. O Conselheiro Waldir informou que aquele 
assunto todo começou com uma nota no Facebook 
falsa (fake), e que a pessoa não existe, e criou um 
perfil só para publicar aquela nota que criou todas 
aquela polêmica. Em seguida, Waldir leu a Nota da 
Direção Geral do IMAIP em resposta à Nota de Escla-
recimento da Secretaria de Saúde datada de 
14/01/2020 as 20h28 (ANEXO III) e a 2ª Nota da Di-
reção Geral do IMAIP referente à Situação da Crise 
Financeira de 2020 (ANEXO IV).  Robson finalizou res-
saltando que realmente existe uma dificuldade finan-
ceira, que precisam de ajuda para resolver referente 
ao recebimento das Emendas. Disse que quando é 
dito que existem pendências do Hospital para o Con-
trole do Município, que não tinha certeza se era aque-
le o problema, e relatou que parece que existe um 
convênio de 2017 em que houve dúvidas se poderia 
ou não empregar os recursos como foram empregados 
e utilizados. Informou que se trata de uma Emenda de 
trezentos mil reais do Ministério da Saúde, passado 
Fundo a Fundo para o Município. Disse que entende 
que os recursos que passam pelo Fundo podem ser 
analisados pelo Conselho Municipal de Saúde através 
do RAG, ou SICONV , ou sistema que foi substituído 
pelo Ministério da execução do plano de trabalho e 
daquele convênio. Informou que existe uma legislação 
que o Estado nunca delegou para o município fazer a 
gestão, acompanhamento e julgamento das contas de 
repasses Estaduais. Disse que no Decreto Federal 
existe a forma que são analisados esses repasses, 
como devem ser julgados e, em caso de inconformida-
des, quais as posições que devem ser tomadas. Res-
saltou que, em admitindo se for este o problema e a 
versão posta pelo município, o Decreto Federal diz que 
a medida que deveria ser tomada era aprovação das 
contas com ressalva por não ter havido dano ao erário 
público. Robson disse que encaminhará um ofício ao 
Conselho que evoque aquele processo e analise aque-
la questão, que tem que estar pelo RAG. Informou que 
quando receberam o recurso, usaram para pagamento 
de pessoal que, anteriormente, era permitido, mas 
que houve mudança na legislação não permitindo que 
se use recurso de emendas parlamentares para uso de 
pagamento de pessoal. Informou que a gestão ante-

rior do hospital imediatamente devolveu a quantia 
gasta na contra do convênio e gastou com a utilização 
daquilo que podia gastar. Informou que este trâmite 
passou do prazo de execução e o município resolve 
trazer para si a obrigação de analisar as contas e julgá
-las, e o município reprova estas contas. Robson infor-
mou que apresentou várias justificativas ao município, 
defesa que consta no processo, mostrando a posição 
do Tribunal de Contas quanto a situação em questão, 
que são erros formais, que não está caracterizado 
dano ao erário público e que houve uma ação de boa 
fé. Ressaltou que aquele fato não poderia inviabilizar 
uma instituição de receber recurso. Informou que não 
existe bloqueio do IMAIP para receber convênios fede-
rais nem para receber os recursos estaduais. Ressal-
tou que no seu entendimento não existe justificativa 
que impeça o repasse desses recursos à instituição, e 
pediu encarecidamente que o problema fosse analisa-
do com carinho e solucionado de vez. Ressaltou que 
quando o gestor assumiu o compromisso que fazer o 
repasse em sessenta dias, assinando o termo perante 
o Estado, perante o Ministério, poderia causar uma 
improbidade administrativa. Foram feitos alguns co-
mentários inaudíveis na plenária. A Conselheira Car-
men, representante do Conselho na Comissão de Ava-
liação do IMAIP, informou que foi lida na última 
reunião do Conselho, a ata da reunião da Comissão e 
ficou decidido pela Comissão que o IMAIP teria um 
prazo para apresentação da documentação, e que 
também verificaram a existência de alguns problemas 
no contrato: um referente ao pagamento da faixa pa-
ramétrica, que está penalizando tanto o IMAIP quanto 
os outros hospitais. Informou que a Comissão garantiu 
que seria passado para a Secretária de Saúde, que 
seria repassado para o IMAIP e depois, iriam reunir o 
Conselho Municipal de Saúde com o IMAIP e a SESAP, 
e tomariam uma decisão em relação àquela questão e, 
posteriormente, lervariam à plenária do Conselho para 
apreciação . Explicou que devido ao Conselho estar de 
recesso no mês de janeiro, não foi possível fazerem a 
reunião proposta pela Comissão de Avaliação. Infor-
mou ainda que existe um déficit que terá que ser ne-
gociado. Carmen pediu para terem calma em relação 
àquelas questões. Informou que foi assinada a revali-
dação do contrato para 2020 com todos os hospitais. 
Daniel, também membro da Comissão de Avaliação do 
IMAIP, explicou que, em relação a faixa paramétrica 
que penalizava o hospital, com o novo aditivo foi pos-
sível flexibilizar, e algumas metas quantitativas que o 
hospital não estava conseguindo cumprir, também fo-
ram reajustadas para 2020. Disse que a partir de 
2020, as metas do IMAIP serão baseadas na série his-
tórica do ano anterior. Informou que em relação à 
pendência financeira, na última reunião da Comissão 
em 02 de dezembro de 2019, ficou acordado encami-
nharem ofício ao Conselho assim que finalizasse o re-
cesso do mesmo. Polyana, Diretora do Fundo Munici-
pal de Saúde/SESAP disse que tanto o Fundo quanto a 
SESAP sempre foram parceiros do IMAIP e lamentou o 
ocorrido. Informou que os recursos estão no Fundo e 
falou da dívida do Estado com o Fundo que está em 
torno de sessenta milhões de reais. Informou que o 
IMAIP conseguiu cento e cinquenta mil reais e lamen-
tou não conseguirem repassar este recurso. Falou que 
terão que transformar em ações e serviços em saúde, 
conforme preconiza a Lei 141. Informou que o recurso 
chegou em outubro com a primeira Emenda da Porta-
ria 1634 e que precisam fazer um movimento para que 
seja alterado no Ministério da Saúde. Explicou que fa-
zem o Orçamento até 30 de setembro e não têm como 
prever se algum parlamentar irá passar recurso para 
alguma entidade em 2020. Explicou que não podem 
acrescentar um valor sem ter um lastro legal. Infor-
mou que chegaram as Emendas: oitenta e cinco e tre-
zentos para a APAE, dois milhões para a Santa Casa - e 
que ambas não conseguiram receber - trezentos mil 
para o IMAIP e cento e sessenta mil, trezentos e oiten-
ta e sete para o CEBAMS, duzentos mil para o Núcleo 
Regional  - onde o recurso ficará alocado no Fundo 
porque não foi possível cadastrar pelo CNES dele por-
que não tinha atendimento. Devido ao Orçamento, 
esperaram fechar outubro e novembro, quando che-
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gou recurso do Estado: cento e cinquenta para o 
IMAIP e cem para a Santa Casa. Informou que duran-
te o recesso do final de ano, conseguiram um excesso 
de arrecadação e empenharam todos os recursos por-
que não podem perder o Orçamento de 2019. Explicou 
que para o Fundo pagar ele precisa de termo de con-
tratualização ou celebrar um convênio, conforme Por-
taria e Resolução da SES. Disse que para acompanhar 
aquele documento, tem que ter a análise da prestação 
de contas. Relatou que o IMAIP está com o problema, 
que recebeu uma Emenda de 2019 e gastou com folha 
de pagamento e não poderia. Polyana falou que o 
IMAIP foi alertado sobre a Emenda Constitucional 
2015 que não permite pagar folha de pagamento, e 
que, além disso, o recurso foi gasto fora da vigência. 
Informou que a documentação está na Consultoria 
Geral do Município. Otávio perguntou se a Secretaria 
notificou a unidade e Polyana disse que ela foi notifica-
da várias vezes. Foi feito um questionamento inaudível 
na plenária. Polyana fez a leitura do Parecer da Análise 
da Prestação de Contas Final de 02 de dezembro de 
2019 – Fundo Municipal de Saúde/SESAPS (ANEXO V). 
Foram feitos vários comentários inaudíveis na plená-
ria. O Conselheiro Rosemberg disse que o Diretor do 
IMAIP fez a colocação de quem deveria por direito fa-
zer o julgamento daquela questão, e disse que Polya-
na havia acabado de confirmar que quem fez o julga-
mento foi o município que não trouxe para o Conselho 
e não encaminhou para quem deveria ter feito. O Pre-
sidente Otávio falou que era no entendimento do Rob-
son. O Conselheiro Flávio disse que questionou em 
que momento foi feito aquele julgamento e perguntou 
se os demais valores que já foram empenhados, se já 
foram liberados ou se também estão na Consultoria. 
Polyana respondeu que não. Flávio propôs que, se for 
preciso, que o Ministério Público venha mediar àquela 
questão. Disse que, na sua opinião, extrapola a função 
da Secretaria porque passou para outro setor, e pro-
pôs sensibilizar o Chefe do Governo para que seja 
marcada uma data apresentando a conclusão para 
que isso não ocorra daqui a quatro meses depois de 
ter fechado o hospital. Polyana informou que a última 
Portaria que o Ministério alocou que veio no Teto MAC, 
que é custeio e pode pagar folha, fala que se o muni-
cípio não repassar para a entidade, que vai reter do 
Teto MAC. O Conselheiro Ricardo sugeriu que para o 
Conselho aprovar, que tenham uma reunião com o 
Executivo para poder dar uma celeridade na questão. 
O Presidente Otávio falou que além do recurso do 
IMAIP, também havia o recurso do Ibiapaba e da San-
ta Casa que também estavam presos. Falou que têm 
um problema de interpretação jurídica de prestação 
de contas, estão em um momento muito ruim na saú-
de, em um momento eleitoral, um momento que pode 
causar um transtorno muito grande para todas as par-
tes. Propôs um termo de ajuste de conduta com prazo 
razoável, que possam estar estudando caso a caso e 
não impedindo as unidades hospitalares de receberem 
este recurso. O Conselheiro Waldir falou que a situa-
ção do Ibiapaba é caótica porque teve que ir para os 
bancos para cumprir com as obrigações, e sua dívida 
que era de sete milhões passou para mais de vinte 
milhões porque todas as dívidas foram para protesto, 
os juros bancários triplicam a cada ano, e ressaltou 
que a situação está muito difícil. Polyana disse que 
precisavam do Plano de Trabalho para agilizar o pro-
cesso e os hospitais não tinham gente para apresentá
-los. Informou que a APAE não há pendências. Flávio 
falou que está faltando agilidade do Chefe do Executi-
vo porque todos os órgãos citados estão sobre a tute-
la dele. Disse que está faltando agilidade na Consulto-
ria, para quem mexe com Orçamento. Disse que se 
lembra de que na última quadrimestral do Ibiapaba, 
também tinha recurso retido por falta de orçamento e 
que disseram que alguém da prefeitura viria ao Conse-
lho para discutir, que essa pessoa estava sem tempo e 
nunca vem. Polyana falou que o Ministério da Saúde 
demostrou no Fundo uma Emenda Parlamentar de 
dois milhões e quatrocentos e creditou dia dois de ja-
neiro, que é um milhão e duzentos para o CEBAMS e o 
mesmo valor para a Santa Casa. Disse que para ser 
repassado terão que queimar o orçamento porque o 

recurso chegou em janeiro. Se tivesse chegado até o 
dia 31 de dezembro, fariam o mesmo procedimento. 
Flávio disse que estão lidando com problemas novos 
que vão precisar de soluções novas. Disse que tem um 
monte de gente passando aperto por falta de dinheiro 
e a SESAP pediu o apoio do Conselho e conseguiu re-
solver a questão. Disse que está tendo dinheiro que 
não repassa, mas que existe a Câmara para votar e 
que existe solução para o problema. Daniel falou da 
última avaliação do Ibiapaba onde foi registrado um 
valor que estava em caixa no Fundo que era referente 
ao extrapolamento da oncologia e que estavam com 
dificuldade para pagar por conta do orçamento, que é 
a mesma questão nas Emendas Parlamentares. Infor-
mou que a partir de maio de 2019 houve uma repro-
gramação no recurso federal destinado à oncologia. 
Todas as vezes que era para oncologia, teve o recurso 
reajustado. Disse que a partir daquela data, o Estado 
passou a fazer Encontro de Contas para pagar o extra-
polamento da oncologia e 100% vem sendo pago. 
Explicou que, como foi feito em maio, este recurso não 
estava previsto no orçamento que foi feito no ano an-
terior. Disse que este recurso ficou preso durante um 
tempo e, depois de várias intervenções, conseguiram 
pagar. Informou que para janeiro consta na PPI o En-
contro de Contas da Cardiologia referente a agosto de 
2018 até junho de 2019 com valor real de um milhão 
e duzentos e poucos mil e o valor que irão receber de 
cento e setenta mil. Explicou que o Estado reconhece 
até 15% do valor que é extrapolado; o que passa disso 
ele desconsidera, penalizando os hospitais. Otávio dis-
se que os hospitais, mais uma vez, estão financiando 
a saúde. O Conselheiro Sr. Vanderley falou que o as-
sunto foi bem discutido e que precisam trabalhar em 
rede, focar e resolver o problema e não perderem 
tempo. Sugeriu também que fosse enviado para o Di-
retor do IMAIP qualquer documento ou notificação 
para não haver aqueles entraves no hospital. O Presi-
dente Otávio ressaltou que o Conselho não tem auto-
nomia para perdoar ou mandar pagar, mas tem auto-
nomia para apoiar e dar segurança para o gestor 
municipal e o gestor de saúde pública fazer as ações 
dentro da legalidade. Sinalizou os pontos sugeridos na 
reunião em agendarem uma reunião com o Prefeito 
para levarem a proposta de fazerem um Termo de 
Ajuste de Conduta com um prazo maior para não mis-
turar com o processo político, para que a Consultoria 
possa ter tempo para analisar juntamente com as Uni-
dades Hospitalares e, com isso, consigam liberar os 
recursos parados. Proporem que até o dia dez de ou-
tubro paralise o bloqueio pela prestação de contas. 
Flávio falou que aquele é um problema que não tem 
nada a ver com política. Falou que é usuário do SUS e 
quer ser atendido, e solicitou que não escrevam outu-
bro, senão iria parecer que estavam assumindo que é 
um problema político e ele quer crer que não seja. Sr. 
Vanderley falou que o Conselho tem que se preocupar 
com o usuário, com a saúde, com os órgãos que pres-
tam serviço para que não parem de prestar o serviço. 
Ressaltou que o Controle Social tem que se preocupar 
com seu dever, com a saúde, com o SUS , com o usu-
ário, e não com a política. Carmen falou que existe 
muita burocracia nas prestações de contas. Disse que 
para aprovar um projeto, ele passa na Secretaria, no 
Projeto Estratégico, vai para Consultoria e é liberado 
para ser feito. Ressaltou se o projeto foi liberado, já foi 
visto o que é que tem que ser feito. Questionou que 
quando termina o processo, ele volta de novo para a 
Consultoria e amarra tudo. Disse que, se foi falado que 
pode ser feito, se foi feito dentro do que está previsto 
no contrato, não tem que voltar para a Consultoria. 
Disse que era burocracia demais. Falou que têm o Pro-
jeto da Agroecologia que foi aprovado, cumpriu tudo 
e, quando chegou na Controladoria parou tudo porque 
descobriram que não podia ser feito. Falou que é mui-
ta burocracia. Disse que tudo tem que ser feito dentro 
da legalidade, mas ver a legalidade  dez vezes no mes-
mo processo não tem condição.  Ressaltou que é visto 
na Controladoria de um jeito dentro de um contrato, 
de outro jeito para outro e que aquilo não pode acon-
tecer. Disse que procuram “pelo em ovo” até consegui-
rem não deixar as coisas acontecerem. Ressaltou que 
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falam que pode ser feito. Depois que faz, eles dizem 
que foi feito errado. Disse que está burocrático demais 
e causando todo aquele transtorno na cidade. Rosem-
berg propôs que façam um processo parecido com o 
que o próprio Ministério faz com relação aos convê-
nios: quando há uma ressalva, um problema em um 
convênio, ele fica em discussão até que se resolva sem 
prejudicar os demais convênios, os outros recursos.  
Quando for decidido, é devolvido ou não, mas não tra-
va o que precisam de imediato. Propôs que se libere o 
que os hospitais têm para receber e vão discutir ao 
prazo, e lá na frente se resolve. Otávio falou novamen-
te a proposta. Rosemberg falou sobre a necessidade 
da urgência na liberação dos recursos porque não sig-
nificava que as instituições poderiam fazer uso imedia-
to para resolver o problema principal, que é o presta-
dor de serviço. Disse que quanto mais rápido o recurso 
chegar nos cofres dos hospitais, o hospital vai deixar 
de pagar outras despesas com o seu caixa para utilizar 
o dinheiro da Emenda para que o caixa da instituição 
ganhe fôlego para saldar a folha de pagamento e os 
prestadores de serviço. Otávio falou que será feita 
uma Resolução com a lista de presença e não será 
preciso enviar a ata. Colocado em votação FICOU 
APROVADO POR DOZE VOTOS A FAVOR E TRÊS ABS-
TENÇÕES FAZEREM UM TERMO DE AJUSTE DE CON-
DUTA – TAC - COM O AVAL DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE SAÚDE QUE O MUNICÍPIO ESTENDA O PRAZO 
ATÉ DEZ DE OUTUBRO DE 2020 PARA ANÁLISE LEGAL 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, QUE FAÇA LEGALMEN-
TE O PROCESSO, QUE FAÇA TODAS AS ANÁLISES E 
QUE CONSIGA FAZER O REPASSE EM TEMPO HÁBIL 
PARA OS HOSPITAIS.  Ficou acordado que será enca-
minhado ofício ao Gestor Municipal solicitando uma 
reunião para apresentarem as sugestões e poderem 
liberar os recursos para os hospitais. O Conselheiro 
Flávio propôs que caso aquele assunto não avance em 
sete dias, que o Conselho acione o Ministério Público 
como agente de intermediação. Ressaltou que os téc-
nicos, o pessoal da Secretaria estão querendo resolver, 
mas que está parado num lugar que não depende de 
nenhum deles. Polyana disse que fizeram todos os em-
penhos e eles estão passando inscritos em Restos a 
Pagar. Disse que precisam de qual que vai ser o objeto 
do termo para constar no histórico do empenho por-
que têm que fechar o Exercício Financeiro. Ressaltou 
que o Fundo está com a mesma urgência e também 
está muito aflito com isso. Explicou que fizeram ampa-
rados na Resolução SES 6822 e nas Portarias do Minis-
tério. O Conselheiro Ricardo falou que no dia anterior 
saiu uma notícia na Folha de São Paulo extremamente 
preocupante que diz que o Senado vai colocar uma 
PEC em votação no retorno do recesso do legislativo 
para acabar com os pisos mínimos de lei para educa-
ção e saúde. Segundo a reportagem, hoje os Estados 
devem destinar 12% da receita para a saúde e os mu-
nicípios 15%. Falou que é muito preocupante que per-
camos este respaldo legal e propôs uma Moção de 
Repúdio a essa PEC porque o Conselho será cobrado 
pela população porque não se movimentou antes da 
tragédia acontecer. Propôs que esta moção seja enca-
minhada ao Senado, ao Ministério da Economia e ao 
Senador Márcio Bitar e aos Senadores de Minas Ge-
rais. Colocado em votação, FOI APROVADO POR 
QUINZE VOTOS A FAVOR QUE O CONSELHO REDIJA 
MOÇÃO DE REPÚDIO À PEC QUE IRÁ ACABAR COM 
OS PISOS MÍNIMOS DE LEI PARA EDUCAÇÃO E SAÚ-
DE. Robson agradeceu a compreensão de todos, da 
oportunidade de exporem suas aflições. Agradeceu 
também a Secretária de Saúde Marcilene que, apesar 
de toda a dificuldade que enfrentam, ela conseguiu no 
final de dezembro apresentar para o IMAIP uma pro-
posta no aditivo contratual e que melhorou muito. 
Disse que não resolveu o problema do contrato, mas a 
postura da Secretária trouxe alguma solução. Disse 
que estão ainda na discussão com o Prefeito que se 
comprometeu a recebê-los na próxima semana em 
uma reunião e discutir as mudanças que o contrato 
precisa ter e espera que ele realmente os receba. Pe-
diu desculpas porque ele não provocou aquele mo-
mento. Disse que tem tentado resolver, mas a coisa 
tornou pública, foi para a rede social, saiu uma nota e 
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ele não poderia se acovardar assumindo uma respon-
sabilidade que não é dele. Falou que a saúde não é 
sua responsabilidade. Disse que a saúde é responsabi-
lidade primeiramente do poder público e depois de 
todos. O Conselheiro Sr. Vanderley disse que parece 
que o problema será resolvido. Disse que defende o 
Conselho Municipal de Saúde desde 2001 e continuará 
defendendo mesmo depois que sair do Conselho. Soli-
citou que as autoridades respeitem o Controle Social 
através do CMS porque sem ele a coisa não anda. Res-
saltou que o Conselho é um órgão fiscalizador e tem 
que ser reconhecido pelo seu ato de competência de 
fiscalizar, de acompanhar. Disse que estão de olho. 
Sugestão de Pauta para a próxima reunião: 1. Apre-
sentação da UBS São Pedro e Torres. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente Otávio agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou a reunião. Eu, Simone 
Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, 
redigi a presente ata. Barbacena, 22 de janeiro de dois 
mil e dezenove.
SICONV - Sistema de Convênios foi criado em 2008 
para administrar as transferências voluntárias de re-
cursos da União nos convênios firmados com estados, 
municípios, Distrito Federal e também com as entida-
des privadas sem fins lucrativos.
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