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"Pode-se proibir alguém de dizer a 

verdade, mas não para sempre. 

Um dia, fatalmente, ela será dita e os 

ouvidos do mundo a ouvirão. 

Pode-se matá-la, mas ela reviverá sob a 

terra como uma semente que morre para 

dar vida à planta, e a planta, à nova 

semente." 

Inácio Dantas 
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Dedicamos este trabalho as 2891  vidas 

perdidas para a COVID-19 em nosso 

município e a todos aqueles que sofrem 

com a partida tão dolorosa e precoce de 

um familiar ou amigo em razão desta 

pandemia. 

1 DADOS ESTATÍSTICOS E GRÁFICOS COVID - 19. Município de Conselheiro Lafaiete. Disponível em 
<http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/covid19/>. Acesso em 09 de dezembro de 2021. Atualizado até 
09/12/2021. 
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a falta de entrega de todas as listas dos vacinados e em quais os critérios e grau 

estaria na listagem do PNV (Plano Nacional de Vacinação), conjugadas com as 

diversas denúncias recebidas pelos Vereadores e assuntos correlatos ao combate 

ao coronavírus (Covid-19)." 
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RELATÓRIO FINAL DA CPI N.2  002/2021 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI 

Aqui torna-se conveniente registrar que uma das atribuições do 

Poder Legislativo é fiscalizar a Administração Pública como um todo e para 

que o desempenho desta função ocorra de forma efetiva e eficaz, a informação 

é a sua matéria-prima. 

Para obter as informações essenciais ao exercício de suas funções 

institucionais, em algumas situações específicas, a Casa Legislativa pode, para 

manter-se a par da realidade social, política e econômica da Administração 

Pública, criar as Comissões Parlamentares de Inquérito - CPIs. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) têm previsão 

constitucional e se fundam em uma das formas de controle da Administração 

Pública exercida pelo Poder Legislativo. 

Pode-se afirmar que a CPI é um instrumento jurídico do Poder 

Legislativo, legalmente constituído para buscar informações, efetuar 

diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos que 

estejam contra o interesse público, voltada à apuração de denúncias para que 

sejam resguardados os valores da sociedade. 

Inicialmente, é preciso ressaltar o que a sociedade pode e deve 

esperar de uma CPI, que possui limites traçados pela Carta Magna que rege o 

Estado Democrático de Direito, nos moldes estabelecidos pelo §32  do art. 58, 

"As Comissões Parlamentares de Inquérito, terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 

respectivas Casas, e serão criadas para a apuração de fato determinado e por 
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prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores" 

(Art. 58, §3 - CR/88). 

Há que se atentar que a concessão constitucional dos poderes de 

autoridade, muitas vezes, acaba por confundir a sociedade e a própria mídia 

que cobra dos membros da CPI um êxito baseado na quantidade de 

autoridades, agentes políticos e cidadãos que, por ventura, venham a ser 

punidos por meio delas, o que não é o critério correto a ser adotado na 

avaliação dos trabalhos de uma CPI. 

No âmbito Municipal, a Comissão de Inquérito é regulamentada pela 

Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete, que assim dispõe: 

"Art. 40 - A Câmara terá Comissões Permanentes e Especiais. 

(«.) 

§4o - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas 
pela Câmara Municipal, mediante requerimento de um terço dos 
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 

Art. 41 - As Comissões Parlamentares de Inquérito, no interesse 
da investigação, poderão: 

1. proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas 
municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre 
ingresso e permanência; 
II. requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a 
prestação de esclarecimentos necessários; 
111. transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, 
ali realizando os atos que lhe competirem. 
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§1 - No exercício de suas atribuições poderão, ainda, as 
Comissões Parlamentares de inquérito, por intermédio de seu 
Presidente: 
1. determinar as diligências que reputarem necessárias; 
II. requerer a convocação de Secretário Municipal; 
III. tomar o depoimento de qualquer servidor municipal, intimar 
testemunhas e inquiri-las sob compromisso; 
1V. proceder às verificações contábeis em livros, papéis e 
documentos dos órgãos da administração direta e indireta." 

Já o Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 

regulamenta a criação, instalação e procedimentos das Comissões de 

Inquérito. (artigo 130 e seguintes) 

Concluídos os trabalhos, apresenta-se o relatório final que tem como 

escopo principal expor as atividades e procedimentos adotados pela CPI, 

desde a sua criação, apontando os limites constitucionais de atuação, o objeto 

e finalidade propostos, bem como a conclusão, resultados e 

encaminhamentos, esclarecendo a sociedade e a todos os abrangidos pelo 

interesse público sobre o cumprimento da função parlamentar fiscalizadora. 

Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é, com a conclusão de 

seu trabalho, apontar soluções, caso haja, e propor modificações 

administrativas. As irregularidades que impliquem em responsabilização de 

agente público ou quem quer que seja deverão ser remetidas aos órgãos 

competentes para as providências legais cabíveis. 

Assim, pode-se afirmar que: 

a) A CPI não tem função punitiva, mas sim meramente 

investigativa. 

b) A CPI não tem caráter judiciário - A CPI não forma culpa nem 

pode proferir julgamento em torno de qualquer irregularidade, mesmo 

aquelas supostamente criminosas. 
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Deste modo, para que os trabalhos da CPI em pauta sejam 

preservados e rigorosamente relatados com base na apuração dos fatos, o 

presente relatório se sustenta nos princípios constitucionais da moralidade, 

legalidade, impessoalidade e proporcionalidade, atendendo os requisitos 

fundamentais inerentes a sua efetividade quais sejam: a competência, a 

finalidade, a forma, o motivo e o objeto. 

1.2. Instalação desta CPI, procedimentos e prazo para conclusão dos 
trabalhos 

1.2.1. Breve cronologia acerca da pandemia do Coronavírus 

v' 08 de dezembro de 2019 - Os primeiros casos de coronavírus foram 

registrados na China. 

1' 26 de fevereiro de 2020 - primeiro caso de coronavírus registrado no 

Brasil; 

1' 08 de março de 2020 - primeiro caso confirmado em Minas Gerais, 

v' 11 de março de 2020- A Organização Mundial da 

Saúde declarou pandemia de coronavírus. 

V 17 de março de 2020 - registro da primeira morte por coronavírus no 

Brasil. 

v' 20 de março de 2020 - decretado Estado de Calamidade Pública 

Nacional em razão da pandemia do novo coronavírus, por meio do Decreto 

Legislativo n.2  06, de 20 de março de 2020, nos termos da solicitação do 

Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n2  93, de 18 de 

março de 2020. 
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1 20 de março de 2020 - decretação de estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia de COVID-19 em Minas Gerais. (Decreto n.2  

47.891/2020) 

V 17 de abril de 2020 - decretado estado de calamidade pública em nosso 

município, por meio do Decreto n.2 585/2020. 

122. Da Criação, Composição e Início dos Trabalhos da CPI 

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada para a 

apuração de possíveis irregularidades nas ações municipais para combater o 

coronavírus (Covid-19) durante a pandemia, em especial, apurar suposto 

recebimento de vencimentos acima do teto constitucional; irregularidades nas 

aquisições de medicamentos e equipamentos; pactuações e/ ou contratações 

de empresas, hospitais, instituições; aplicação de vacinas e descumprimento 

do Plano Nacional de Vacinação, e outros temas correlatos. 

Exercendo a competência de fiscalização do Município, atribuída 

constitucionalmente ao Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Conselheiro 

Lafaiete aprovou o requerimento de instauração da CPI na Sessão do dia 06 de 

maio de 2021, por unanimidade de votos dos vereadores. 

Dando início aos trabalhos, foi realizada a primeira reunião desta 

Comissão na qual foram deliberadas as providências iniciais e escolhido o seu 

Vice, bem como o Relator da CPI. Na sessão seguinte foi lido e aprovado o 

Plano de Trabalho desta Comissão datado de 18 de maio de 2021 

(fls.3359/3364), sendo assim determinado o sigilo dos trabalhos desta CPI. 

Em razão da complexidade do tema afeto a esta CPI e do grande 

volume de documentos que seriam produzidos e analisados, os membros da 
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CPI dividiram a análise e apuração dos fatos por temas ficando assim 

distribuída a análise dos fatos e a elaboração dos relatórios temáticos: 

v' Vereador André Luís de Menezes - Hospital de Campanha; 

V' Vereador Angelino Cláudio Pimenta Neto - Hospital e Maternidade São 

José; 

v Vereador Eustáquio Cândido da Silva - Policlínica Municipal; 

v' Vereador Renato Gonzaga de Melo -Folha de Pagamento! Pessoal dos 

profissionais que atuaram no combate à COVID-19; 

( Vereador Washington Fernando Bandeira - Vacinação, montagem e 

encerramento do relatório final. 

1.2.3. Da Determinação do Sigilo da CPI 

Entre os princípios fundamentais da Administração Pública, o 

princípio da publicidade e, atualmente, o princípio da transparência são 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Todavia esses princípios, 

como qualquer outro, não são absolutos e podem ser mitigados quando 

analisados em face dos direitos fundamentais de imagem, de privacidade, 

proteção de dados, integridade da própria investigação e das testemunhas, o 

que torna a publicidade restringível. 

A Lei Federal n.2  1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as 

Comissões Parlamentares de Inquérito, traz em seu artigo 62  que as CPIs 

obedecerão a mencionada lei e as normas de processo penal no que lhes for 

aplicável. 

Esse dispositivo, em particular, é de extrema importância, eis que o 

artigo 20 do Código de Processo Penal determina que "a autoridade 
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assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da sociedade". 

Em um primeiro momento, podemos afirmar que o objetivo da 

presente CPI era verificar se as questões afetas à pandemia de COVID-19 

estavam regulares e para isso foram analisados e conferidos dados, contratos, 

notas e outros variados tipos de informações. 

Como a CPI iria levantar os mais diversos dados que poderiam 

conter dados pessoais e confidenciais de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, 

informações estas sensíveis e que necessitam de um maior cuidado no seu 

manuseio, armazenamento e exposição, o sigilo se mostrou razoável. 

Os trabalhos da CPI, de início, eram de conferência de fatos e dados, 

o que significa que não haveria apuração e/ou investigação de nenhum 

indivíduo, empresa ou órgão, não havendo assim investigados. 

Calha aqui ressaltar que o sigilo na CPI guarda relação com os 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. É o caso, por 

exemplo, das quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico e o 

armazenamento de dados pessoais de terceiros. Como a CPI ficará de posse 

destes dados, ela torna-se corresponsável pelo manuseio, armazenamento e 

guarda das informações, o que comprova a necessidade do sigilo para 

resguardar a integridade do que for apurado e dos dados levantados. 

O objetivo da decretação do sigilo não foi, como afirma Édson Luis 

Báldan, ".. lançar trevas sobre o caminho da investigação..." mas sim evitar 

violação a direitos fundamentais, o comprometimento da eficiência, da 

eficácia e/ou da finalidade dos atos praticados pela CPI no curso de seus 

trabalhos e, ainda, manter em segurança dados pessoais e/ou sensíveis de 

terceiros. 
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Calha aqui acrescentar que o sigilo preservaria até mesmo a 

sociedade e a população como um todo, pois dependendo do que fosse 

apurado, a veiculação das informações poderia gerar pânico, insegurança e 

aumentar ainda mais o caos que estamos enfrentando em razão da pandemia. 

Nesse sentido e ante a fundamentação apresentada é que esta CPI 

conduziu seus trabalhos e armazenou todas as suas informações e 

documentos em integral sigilo. 

1.2.4. Do Mandado de Segurança Impetrado pelo Município Contra o 
Presidente desta CPI em Razão do Sigilo dos Trabalhos 

Aqui torna-se importante explanar sobre o Mandado de Segurança 

impetrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete contra o Presidente desta 

Comissão com o intuito de derrubar o sigilo decretado e assim poder 

participar, por meio da Procuradoria Municipal, do ato de colheita dos 

depoimentos das testemunhas. 

Torna-se oportuno neste ponto esclarecer que o Executivo, por meio 

da Procuradoria Municipal, sempre teve acesso aos autos, a toda 

documentação e mídias produzidas por esta CPI, sendo apenas vedada a sua 

participação durante a oitiva das testemunhas. 

O Mandado de segurança c/c Pedido Liminar foi impetrado em 02 de 

junho de 2021, sendo distribuído para a 4 Vara Cível da Comarca de 

Conselheiro Lafaiete, sob o n.2  5003195-69.2021.8.13.1083. 

A liminar pleiteada foi concedida no dia 15/06/2021, 

resumidamente, nos seguintes termos: 

..1- CONCEDO A LIMINAR para determinar que a autoridade 
coatora autorize o acesso aos atos já praticados da CPI n2  
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02/2021, bem como, através da Procuradoria Municipal, 
acompanhar os depoimentos de seus servidores, testemunhas e 
ou investigados, excetuando-se apenas aqueles depoimentos cujo 
sigilo, a título de exceção, seja imprescindível à investigação, fato 
que deve ser devidamente motivado, sob pena de 
responsabilização, e ainda assim, quando a procuradoria não 
estiver atuando na defesa do agente público a ser inquirido. 
2- Notifique-se o Coator, enviando-lhe cópia da inicial e dos 
documentos que a instruem, com a finalidade de prestar as 
informações no prazo de 10 (dez) dias, quando deverá juntar os 
atos de representação. 
3- Dê ciência do feito ao Órgão de representação judicial do 
Impetrado, remetendo-lhe cópia da exordial. 
4- Prestada as informações ou decorrido in albis o prazo, dê-se 
vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestar-se. 
Intime-se." 

O presidente desta CPI, a partir da data em que foi intimado de tal 

ordem judicial, prontamente passou a permitir o acompanhamento das oitivas 

das testemunhas pela Procuradoria do Município, sem que tão órgão pudesse 

ocorrer qualquer tipo de manifestação durante o ato. Registra-se que o 

mencionado processo ainda não teve seu desfecho final, mas com a entrega 

deste relatório final e o encerramento dos trabalhos da Comissão, 

possivelmente a ação será extinta por perda do objeto. 

O objetivo do sigilo sempre foi impossibilitar o acesso de terceiro 

aos autos e o acompanhamento das oitivas das testemunhas por pessoas que 

não fossem os membros da CPI e as pessoas que nela trabalharam, para evitar 

interferências externas que pudessem influenciar nos depoimentos ou até 

mesmo acarretar consequências àqueles que vieram colaborar com as 

informações que tinham, pois quase que a totalidade das testemunhas ouvidas 

foram servidores do município. 
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1.2.5. Da Elaboração e Entrega do Relatório Parcial 

Em 18 de junho de 2021, esta Comissão apresentou o Relatório 

Parcial dos trabalhos desta Comissão. 

No referido documento foram apontadas irregularidades no que 

tange à falta de medicamentos de primeira linha para sedação dos pacientes 

intubados e as suas consequências ao tratamento; quantidade insuficiente do 

equipamento conhecido como bomba de infusão para tratamento dos 

pacientes internados no Hospital de Campanha e, finalmente, divergência 

entre o número de leitos clínicos e de UTI que constavam nos sistemas em 

quantidade superior àquela existente fisicamente no hospital de Campanha. 

A elaboração do relatório parcial se deu em razão da necessidade 

urgente de se solucionar os problemas apontados, visando uma melhor 

assistências aos pacientes que estavam internados e em tratamento no 

Hospital de Campanha. 

O mencionado relatório tratou acerca de bombas de infusão (fl. 

5960/5977); falta de medicamentos adequados (fis. 5977/5981); e 

irregularidades relacionadas à quantidade de leitos no Hospital de Campanha 

(fis. 5981/5982). 

Após a elaboração do relatório parcial, foi convocada uma coletiva 

de imprensa para a sua divulgação, sendo o documento, logo em seguida, 

encaminhado a órgãos e setores competentes para apurar os fatos e 

responsabilizar os envolvidos. 

A cópia integral do relatório parcial foi encaminhada ao Ministério 

Público Estadual e Federal; Chefe do Executivo Municipal; Secretaria 

Municipal de Saúde; Controlador Geral do Município; Secretaria Estadual de 

Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Vigilância Sanitária Municipal e 

Estadual. 
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A Secretaria Municipal de Saúde se manifestou acerca do relatório 

final através do documento de fis. 6725/6739 em 16/07/2021, em síntese, 

negando todos os fatos e tentando justificar as graves falhas apontadas e 

constatadas; 

A Secretaria Estadual de Saúde e o seu setor de Vigilância Sanitária 

se manifestaram por meio do documento de fls. 6379/6382, afirmando que 

iriam aguardar o encerramento dos trabalhos; 

A Controladoria Municipal se manifestou tão somente solicitando 

acesso ao inquérito, por meio do ofício de fís. 6144. 

Os demais não se manifestaram oficialmente nos autos desta CPI 

acerca do relatório parcial. 

Registra-se que somente após o início dos trabalhos desta CPI e da 

divulgação do relatório parcial é que algumas medidas foram tomadas como, 

por exemplo, a aquisição de medicamentos adequados e a aquisição de mais 

bombas de infusão, o que demonstra que esta CPI apresentou resultados 

desde o seu início. 

1.2.6. Das Provas Colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito 

Durante os trabalhos desta CPI, foram analisadas 25 (vinte e cinco) 

pastas que continham toda a documentação colhida (aproximadamente 

10.200 documentos), bem como os depoimentos das testemunhas que foram 

ouvidas (17 depoimentos), estando a indicação de cada documento no Anexo 1 

do presente relatório denominado de Índice. 

As sessões realizadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito 

(num total de 20), tiveram os seus áudios gravados e arquivados em mídia (31 

horas de gravação). 
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Todas as pessoas ouvidas por esta CPI aqui estiveram na condição 

de testemunha e, por este motivo, estavam sob o juramento de dizer a verdade 

sobre os questionamentos que lhe eram feitos. 

Tais depoimentos foram colhidos de forma sigilosa, tendo a 

Procuradoria do Município participado das oitivas que foram realizadas após 

a intimação do Presidente desta CPI da decisão que deferiu liminar no 

Mandado de Segurança impetrado. 

O único depoimento que foi colhido de forma aberta ao público e 

transmitido pelas redes sociais foi o do Sr. Diogo Silva, que assim ocorreu em 

atendimento ao pedido dos demais vereadores que compõem a Câmara 

Municipal de Conselheiro Lafalete e do próprio depoente. 

Os depoimentos foram colhidos de forma sigilosa para preservar a 

integridade das testemunhas com o objetivo de evitar retaliação ou qualquer 

outra conduta que lhes prejudicassem já que todos os ouvidos prestam ou 

prestavam serviços ao município e, ainda, poderiam ser trazidas informações 

que causariam pânico ou até mesmo revolta na população. 

2. DA APURAÇÃO DOS FATOS 

Repisa-se que, visando uma análise mais minuciosa das provas 

carreadas, os membros desta CPI dividiram a apuração dos fatos e elaboração 

dos respectivos relatórios por temas que serão tratados a seguir. 

2.1. HOSPITAL DE CAMPANHA 

A apuração dos fatos relacionados ao Hospital de Campanha ficou a 

cargo do Presidente desta CPI, Vereador André Luís de Menezes, que emitiu 

seu parecer nos seguintes termos: 
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2.1.1. Da Transparência Pública Municipal com Relação aos Valores 
Recebidos para o Enfrentamento à COVID-1 9 Durante a Pandemia 

Todos sabem que está na Constituição Federal que todos 

(munícipes) têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de 

interesse coletivo ou particular, que devem ser prestadas no prazo e na forma 

da lei. 

Como foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional do Novo Coronavírus (COVID-19)", pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o Brasil adotou algumas medidas para conter a disseminação da 

epidemia. Em 6 de fevereiro de 2020, foi promulgada a Lei n.2  13.979/20, para 

enfrentamento da emergência em saúde pública, objetivando "a proteção da 

coletividade".  

Para viabilizar este enfrentamento, ações emergenciais precisariam 

ser tomadas - como compra de medicamentos e insumos, formação de 

equipes, contratação de profissionais temporários - para responder de forma 

eficaz à pandemia. 

Neste quadro, existia pouco tempo para a Administração Pública 

formalizar os processos de licitação ou uma consulta para os órgãos 

competentes iniciar o processo. Por isto, a Lei n.2  13.979/20, em seu artigo 42, 

deu uma autorização extraordinária ao Gestor Público (no caso o Municipal), 

tornando dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços inclusive de 

engenharia e insumos de saúde pública, na ocorrência de situação de 

emergência e necessidade de pronto atendimento da situação, risco a 

segurança de pessoas, obras e prestação de serviços equipamentos e outros 
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bens, limitada a contratação à parcela necessária para o atendimento da 

situação de emergência. 

Nesse turbilhão, faz-se urgente estabelecer alguns parâmetros de 

segurança jurídica para que o Gestor Público (Municipal) de Saúde possa agir 

prontamente, sem temer posteriores questionamentos e responsabilização. 

Sabe-se que a licitação é regra constitucionalmente definida para 

contratações públicas e em uma situação de emergência como essa permite-se 

afastá-la. Cumpre, portanto, perquirir acerca do alcance e abrangência de seus 

dispositivos, regulamentados pelo Decreto n.9  10.282/2020, que define os 

serviços públicos e atividades essenciais. 

Parece-nos claro que a regra da dispensa da licitação, prevista 

expressamente no art. 42  caput da Lei n.2  13.979/2020 alcançou todos os 

gestores do SUS que estejam envolvidos nesta ação, e que estariam, em uma 

situação normal, sujeitos às normas da licitação pública, mas não poderíamos 

esperar um processo licitatório para termos ações em face do vírus. 

Com efeito, a referida Lei n.2  13.979/2020 com alterações da MP n.2  

926/202, ao dispensar a licitação, autorizou ações céleres e simplificadas dos 

gestores públicos envolvidos nas medidas para combate à pandemia, tanto da 

administração direta como da indireta que compõe o sistema SUS e que 

regularmente estariam obrigados a obedecer ao longo processo licitatório 

previsto na Lei n.9  8.666/93. 

Medida tão extrema, como a dispensa de licitação, somente pode se 

justificar enquanto perdurar o estado de emergência que foi declarado pelo 

Ministro da Saúde e corroborado pelo Decreto de Calamidade Pública 

Municipal. 

A lei impõe, nos termos do § 22  do art. 42,  que "Todas as contratações 

ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 

24 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §32  do 

art. 82  da Lei n9  12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição". Consequentemente, 

o Poder Executivo deve dar transparência absoluta das informações 

praticadas pelo enfretamento à COVID via Internet. 

Com efeito, a transparência dos atos do Poder Público através do 

acesso à informação pública de interesse coletivo representa um "direito 

fundamental", conforme reiteradamente decidiu o Supremo Tribunal Federal. 

Com  mais razão diante da situação extrema de calamidade municipal, 

prevê autorização para dispensa de licitação para as compras essenciais 

para atender as necessidades prementes, a transparência representa um 

dever do poder público, corolário do princípio republicano. 

Segundo os parâmetros estabelecidos pela Sunlight Foundation2, a 

transparência caracteriza-se pela dispo nibilização de dados íntegros, tão 

completos quanto possível, de fonte primária pela Administração Pública, de 

forma a evitar a disseminação de notícias falsas e equivocadas. 

Os dados devem ser atuais e disponibilizados assim que coletados, 

priorizando os dados cuja utilidade é sensível ao tempo. A atualização da 

informação em tempo real maximiza a utilidade da informação. Deve ser 

facilitado o acesso dos dados, dispensados formulários ou sistemas que 

requeiram tecnologias avançadas e, ainda, disponibilizar uma interface para 

os usuários que permite descarregar instantaneamente as informações e os 

meios para fazer chamadas e acesso rápido. 

'https.//www. dw. com/pt-br/transpar%C3%AA  ncia-parece-r/oC3%A lcil-na-era-da-internet/a-2243530 
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Deve-se estimular a leitura automatizada, evitando-se anotações 

escritas a mão, mais difíceis de serem processadas. A informação e arquivos 

devem ser guardados em formatos fáceis de serem processados. Não deve 

haver discriminação, permitindo o acesso de todos, a qualquer hora. 

É importante que a informação disponibilizada online permaneça 

perpetuamente, sem que seja alterada, removida ou modificada sem indicação 

de sua alteração, ou disponibilizada como uma sequência de dados, possível 

de rastrear as atualizações ocorridas no tempo, possibilitando fiscalização 

posterior. 

Vê-se que não será qualquer disponibilização de dados no sítio 

oficial que autoriza a dispensa da licitação, mas uma disponibilização de 

informação transparente, entendida como um "instrumento de controle 

generalizado". A transparência tem papel fundamental de garantir o acesso à 

informação, a participação popular e, ainda, conhecimento das razões de 

decidir dos gestores públicos, instrumento útil e eficaz, tanto no controle das 

ações do Governo Municipal e dos contratantes com o Governo Municipal. 

A única forma de agir sem licitação, mas com alguma segurança 

jurídica nas compras necessárias, é com ferramentas de transparência que 

possibilitam o controle de preços de forma ágil, permitindo a tomada de 

decisões seguras e rápidas. 

Isto porque a disponibilização das informações na internet permite 

que o Gestor Público Municipal estabeleça e obtenha referências para 

comparação das compras realizadas por outros gestores expostos à mesma 

situação, tomando como parâmetros os preços praticados em outras 

localidades, pelos mesmos fornecedores ou outros que possam vir a ofertar, 

garantindo uma escolha segura do administrador. 
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A transparência, além de permitir o controle posterior das compras 

e contratações efetuadas durante esse período de emergência, poderá 

sobretudo prevenir o incremento desenfreado dos preços dos insumos, 

evitando práticas indesejadas e espúrias, em violação da ordem econômica, 

com prejuízo ao orçamento público, num momento em que a maior 

preocupação dos agentes públicos deve ser a preservação de vidas humanas. 

No contexto da pandemia, houve flexibilizações importantes da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e das normas de contratação pública 

aumentando sobremaneira a discricionariedade do Gestor (no caso 

Municipal). Com isso, a transparência de dados públicos torna-se ainda 

mais relevante, tanto no aspecto de apoio às medidas de saúde pública 

como para garantir o efetivo controle dos gastos. 

Destacamos que mesmo flexibilizando as normas gerais, para 

enfrentarmos o caos sanitário, a Lei n. 13.979/2020, exigiu o cumprimento 

da Lei de Acesso à Informação, que determina (dever) aos Gestores (no caso o 

Municipal) a responsabilidade de publicação imediata de todas as 

informações referentes às despesas públicas seja no portal da transparência 

reunidas em uma aba específica e identificadas como contratações relativas à 

pandemia ou em um portal específico para tratar somente de gastos com 

COVID. 

A Administração Pública tem o dever de dar publicidade em 

qualquer ato que pratica, seja para prestar contas ao cidadão do ato 

praticado, seja para dar oportunidade de ser fiscalizada quando da 

prática do ato. 

Pois bem. O Município de Conselheiro Lafaiete desenvolveu dentro 

de seu site oficial uma aba específica e identificada como transparência dos 
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1 

dados do COVID-193  para informar a todos como aplicou os valores para 

enfrentar a pandemia, mas observando a referida aba detectamos que a 

legislação não foi cumprida, pois não temos todos os dados na referida aba. 

A aba específica criada pelo Município para dar transparência foi 

dividida em: a) razão de empenho (Extrato de todos os empenho realizados, 

incluindo informação sobre a situação da despesa); b) Balancete das despesas 

(Demonstrativo das despesas por dotação orçamentária, onde é possível 

verificar o valor previsto, o valor comprometido, o valor realizado e o valor 

pago); c) Recursos recebidos para o COVID (Demonstrativos dos valores 

recebidos para enfrentar a pandemia); d) Extratos de Dispensa e Contrato - 

COVID 19 (Resumo dos procedimentos e contratos utilizados para aquisições e 

contratação de serviços); e) extratos de dispensa e contrato - COVID 19 

(Demonstrativo de todos os valores recebidos com a legislação de origem e a 

destinação); fj Contratos (Contratos utilizados para aquisições e contratação de 

serviços). 

Conforme determina a norma citada acima, mesmo sendo 

dispensada a regra contida na lei de licitação, todas as contratações ou 

aquisições realizadas com fulcro naquela lei deverão ter todos os dados 

disponibilizados de forma automática em sítio oficial específico na rede 

mundial de computadores (internet), mas, máxima vênia, não verificamos o 

cumprimento desta obrigação por parte da administração municipal. 

O Poder Executivo deveria publicar de forma imediata suas 

aquisições e contratações no portal que criou para publicar os recursos 

investidos nas ações contra a COVID-19 e, para isso, deveria disponibilizar de 

forma clara o objetivo da contratação; o nome do contratado; o CPF/CNPJ; o 

prazo contratual; o valor da contratação; a justificativa de preço; o respectivo 

htrp://conselheiro/afaiete. mg. gov. br/vl/portal-transparencia-covid- /9/ 
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processo de contratação ou aquisição (documento integral para download); o 

local ou unidade que será beneficiada. 

Mas isso não aconteceu! Se entrarmos na aba especifica que trata de 

contratos, falta a publicidade de vários contratos que foram realizados com 

dispensa de licitação e podemos citar os contratos de alimentação e os 

contratos de medicamentos e insumos. Deste modo, os Gestores Públicos 

Municipais não respeitaram a norma que autorizou a dispensa de licitação e 

que determinou a publicidade. Um fato que devemos observar é que na aba de 

contratos existem somente contratos datados do ano de 2020, ou seja, neste 

ano (2021) o Município não adquiriu nenhum medicamento ou insumo 

porque não tem contrato datado do ano de 2021? Tal premissa não retrata a 

verdade. 

Destacamos o fato de as Secretarias Municipais de Fazenda e de 

Saúde terem informado a essa Casa alguns gastos que seriam para o 

enfrentamento à COVID-19 e que respectivos contratos não estão no portal de 

transparência da COVID (estão no portal da transparência governamental) 

como verificamos às fis. 264/283, 432/547. 

Portanto, o Poder Executivo deixa (ou deixou) de ser transparentes 

nos atos administrativos praticados para enfrentar a COVID, gerando 

desconforto em quer fiscalizar e se preocupa com a coisa pública, logo se faz 

necessário determinar obrigações aos gestores de forma imediata para que 

sejam cumpridas as normas de transparência. 

Aqui é importante deixar claro que a falta de transparência não 

significa desvio de valores, pois para afirmar tal fato precisamos de mais 

dados, os quais esta CPI não possui e não teve ciência. 
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2.1.1.1. Da Conclusão 

Ante tudo o que foi apurado, até o presente momento, esta Comissão 

entende haver indícios de existência de irregularidades, entretanto, o poder 

de atuação da CPI é limitado, o que impede uma averiguação mais 

aprofundada dos fatos e, em razão disso, esta CPI RECOMENDA que sejam 

adotadas, de imediato, as seguintes providências: 

V' No tocante a transparência: 

- Que a Controladoria Municipal faça a abertura imediata de um PAF 

para apurar as responsabilidades administrativas pela falta de transparência 

com relação aos valores recebidos para o enfrentamento à COVID-19, em 

caráter de urgência, para que seja finalizado o mais breve possível; 

- Que a Procuradoria Municipal faça a abertura imediata de um PAD 

para apurar as responsabilidades administrativas pela falta de transparência 

com relação aos valores recebidos para o enfrentamento à COVID-19, em 

caráter de urgência, para que seja finalizado o mais breve possível; 

- Que a Poder Executivo, dentro de 10 (dez) dias corridos, insira no 

portal da transparência todos os atos praticados (por exemplo: contratos, 

valores recebidos de quais entes e fonte, valores gastos, valor em conta) para 

o enfrentamento ao COVID, pois é de suma importância que os munícipes 

tenham conhecimento das informações relacionadas aos gastos com a COVID-

19. 

2.1.2. Do Hospital de Campanha 

Diante da grave crise sanitária instalada no mundo, e que 

demandava ações necessárias e rápidas dos Entes federados, logo o Município 
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como integrante do Sistema Único de Saúde, deveria realizar algumas ações e 

uma destas ações era a criação de leitos de UTI e leitos clínicos para atender 

os possíveis pacientes infectados com COVID-19 na rede pública da Macro 

Centro-Sul que o Município é integrante. 

Diante desta obrigação o Município editou o Decreto n.2  581, de 06 

de abril de 2020 que dispôs sobre a requisição administrativa "do imóvel 

localizado na Rua Tavares de Meio, n2  29. Centro. Conselheiro Lafaiete, 

pertencente à Sociedade Casa de Saúde Dr. Narciso Ltda., CNPJ 

19.715.150/0001-0, onde está instalada a Associação Beneficente São 

Camilo. mantenedora do Hospital São Camilo. CNPJ n2  19.719.103/0001-

34, além do mobiliário que guarnece o imóvel, como medida necessária 

para o controle e enfrentamento da pandemia de Covid-19 (Coronavírus) 

no âmbito municipal". 

Em seguida, o município de Conselheiro Lafaiete criou em 14 de 

abril de 2020 o Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete que tinha objetivo 

ser um Hospital de Campanha com a finalidade de atender pacientes 

infectados e/ou suspeitos por COVID-19 dentro Macro Centro-Sul, se 

dispondo a gerenciar o referido hospital. 

O Município montou o Hospital de Campanha para ter leitos de UTI e 

clínicos e para isso participou do Edital de Credenciamento do Estado de 

Minas Gerais (CIB-SUS/MG n.9  3.143 de 03 de abril de 2020) para credenciar 

10 (dez) leitos de UTI e credenciou junto ao sistema SUS 40 (quarenta) leitos 

clínicos no Hospital de Campanha e no decorrer do tempo montou 02 (duas) 

salas vermelhas. 

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou oficio de n° 

253/2021/GAB/SMS/PMCL no qual responde que o Hospital Municipal de 

Campanha iniciou suas atividades oficialmente no dia 03 de junho de 2020, 
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sendo esta a data em que recebeu o primeiro paciente, documento juntado às 

fis. 627/629. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito entende que o 

enfrentamento/combate ao coronavírus era uma coisa nova, portanto não 

teríamos expertise de profissionais para atuar no combate ao vírus. Sabemos 

também que o problema não era o atendimento prestado pelos profissionais 

da saúde aos pacientes, porque eles fizeram tudo que estava ao alcance, 

utilizando-se dos equipamentos instalados no Hospital de Campanha e 

recursos que lhes eram fornecidos pelo Município. Os problemas foram 

decorrentes do gerenciamento do Hospital de Campanha e da Secretaria 

Municipal de Saúde, pois apuramos que existiu incapacidade administrativa 

para gerir o nosocômio. 

Alguns gestores não utilizaram as possibilidades legais que o 

momento pandêmico autorizava, pois sabemos que o Prefeito Municipal 

decretou o Estado de Calamidade Pública dentro do território do município 

através do Decreto Municipal n9  585, de 17 de abril de 2020, inclusive a 

Assembleia de Minas Gerais reconheceu o referido momento no município e 

ainda o Governo Federal publicou a Lei n.2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020 ( 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento ao surto do coronavírus) e a 

Lei n.2  14.065, de 30 de setembro de 2020 (que autoriza pagamentos 

antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da 

administração pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o 

uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.2  006, de 20 de 

março de 2020; e altera a Lei n2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020). 

Portanto, quem atuou na gestão da saúde municipal tinha o "poder" 

de usar algumas medidas administrativas e até medidas judiciais para ajudar 
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os profissionais da saúde a combater a transmissão do vírus e, neste caso, a 

ajudar a tratar os pacientes que estavam internados no Hospital. Frisamos que 

esse "poder" que citamos, não era absoluto, porque temos algumas medidas 

que o gestor tinha que tomar e existem regramentos a cumprir para 

resguardar a coisa pública e uma delas é a transparência de todos os atos 

administrativos praticados contra o enfrentamento à COVID. 

Neste ponto iremos tratar dos equipamentos que deveriam existir 

no Hospital de Campanha e atos que lá aconteceram. 

2.1.2.1. Das Bombas De infusão Em Quantidade Insuficiente Nos Leitos 
Do Hospital De Campanha 

O Relatório Parcial (fis. 5.951/5.984) tinha alertado sobre a 

baixa quantidade de bombas de infusão nos leitos (UTI e Sala Vermelha) 

do Hospital de Campanha de Conselheiro Lafaiete que eram usados para o 

tratamento de pacientes infectados pelo Coronavírus. 

Naquele relatório destacamos que no Hospital de Campanha tinha 

uma quantidade inferior de bombas de infusão necessárias para atender seus 

leitos, em desconformidade com o que preconizam as normas que tratam do 

tema e o edital de credenciamento dos leitos. Neste relatório final 

sustentaremos essa informação, e ainda vamos descrever outras provas da 

situação para findarmos o assunto. 

O objetivo do relatório parcial era "obrigar" a Secretaria Municipal 

de Saúde a "aumentar" a quantidade de bombas de infusão no nosocômio para 

atender os pacientes que necessitavam de tal aparelho, e nos documentos que 

a Comissão recebeu após a emissão do relatório parcial indica-se que 
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sobreveio o aumento das bombas de infusão nos leitos de UTI e Sala Vermelha 

do Hospital. 

A Secretária Municipal de Saúde afirma que tínhamos 50 (cinquenta) 

bombas de infusão no Município e como tínhamos 10 (dez) leitos de UTI no 

Hospital de Campanha, precisaríamos naquele local de, no mínimo, 44 

(quarenta e quatro) bombas para atender aqueles leitos. Não estamos 

contando aqui com as bombas de infusão que eram necessárias nas salas 

vermelhas, mas no dia 06 de julho de 2021 tivemos a informação de que 11 

(onze) bombas de infusão foram "retiradas" da Policlínica Municipal e levadas 

para o Hospital de Campanha, como afirma o Gerente da Policlínica Municipal, 

o Senhor Marcelo Barbosa, através do oficio n. 

029/2021/POLICLÍNICAIDAE/SMSCL que cita que naquele local tinha 19 

(dezenove) bombas de infusão, documento juntado às fis. 6.239/6.254. 

Consequentemente, se tínhamos as 50 (cinquenta) bombas de 

infusão no Município e 19 (dezenove) bombas de infusão estavam na 

Policlínica Municipal, tínhamos no máximo 31 (trinta e uma) bombas de 

infusão no Hospital de Campanha, portanto quantidade inferior a exigida no 

edital de credenciamento dos leitos e do RDC. 

Como descrevemos no relatório parcial, recebemos uma denúncia 

(verbal) em 08 de junho deste ano informando sobre o número insuficiente 

de bombas de infusão (bomba de perfusão) utilizadas nas salas 

vermelhas. nos leitos de UTI e nos leitos clínicos (quando necessita de 

uma grande quantidade de medicamentos por um longo tempo) 

existentes no Hospital de Campanha de Conselheiro Lafaiete, e na 

Policlínica Municipal para o tratamento dos pacientes contaminados e/ou 

suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. 
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A bomba de infusão (ou bomba de perfusão) é um dos 

equipamentos hospitalares mais importantes que existem para tratar os 

pacientes graves de COVID-19, pois é utilizado para uma variedade de 

procedimentos, dentre eles, a entrega de fluidos, como nutrientes e 

medicamentos de maneira intravenosa, ao corpo de um paciente em 

quantidades controladas, realizando a importantíssima função de dosar 

esta distribuição de medicamentos. Por conta disso, a bomba de infusão 

deve ser cuidadosamente escolhida. Para tanto, devemos observar quando 

da criação de um leito de "hospital" (a sala vermelha, UTI e clínico) a bomba 

de infusão que será adquirida deverá permitir um controle preciso e confiável 

do fluxo e do volume de líquido a ser ministrado para que a perfusão seja feita 

da forma correta, inclusive durante o tratamento de uma doença que é nova e 

necessita de medicamentos para diminuir a infecção. 

Diante da situação pandêmica que se instalou no mundo, os gestores 

do SUS determinaram algumas ações necessárias e uma delas seria a criação 

de leitos clínicos e de UTI para o tratamento de pacientes infectados com o 

Coronavírus. 

Uma dessas ações foi determinada pelo Estado de Minas Gerais que 

aprovou e publicou o edital (deliberação CIB-SUS/MG n.°3.143, de 03 de abril 

de 2020 - fis. 4.678/4.719) para credenciar de forma excepcional "novos" 

Leitos de UTI em Hospitais que se propunham a atender os pacientes com 

Coronavírus. 

A deliberação C113-SUS/MG n.°3.143 de 03 de abril de 2020 contém 

um anexo que existiam condicionantes para a participação, e uma dessas 

condicionantes era a existência de equipamentos mínimos nos leitos. 

Para o hospital habilitar-se a ter os leitos de UTI deveria declarar 

no momento da inscrição de credenciamento que tinha em seus leitos a 

35 



  

  

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

quantidade mínima de alguns equipamentos. O hospital teria que 

informar que tinha a quantidade mínima de 04 (quatro) bombas de 

infusão para cada leito de UTI, portanto para o Hospital de Campanha 

participar do edital tinha que ter no mínimo 40 (quarenta) bombas de infusão 

e ainda deveria ter bombas de infusão reservas (uma bomba para cada três 

leitos de UTI) conforme preconiza o edital e RDC 7. 

Como informamos no relatório parcial, no Hospital de Campanha 

não tinha a quantidade mínima de bombas de infusão quando 

instauramos essa CPI. em conformidade com o que preconiza o RDC 7 

Capítulo II. Seção L artigo 57. inciso V. para tratar dos pacientes que se 

encontram em tratamento nos leitos de UTI. na  sala vermelha e nos 

leitos clínicos e que precisam de remédio com maior intensidade e 

dosagens específicas. 

Ante a gravidade da denúncia recebida nesta Comissão, foi 

imediatamente encaminhado ofício à Secretária Municipal de Saúde (ofício n. 

036/CPI n.! 02/2021 - juntado às fis. 4.448) solicitando informações acerca 

quantidade necessária de bombas de infusão para tratamento dos pacientes 

no Hospital de Campanha e qual quantidade tínhamos no Município (Hospital 

de Campanha e Policlínica), dando-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

para o envio das respostas, o que foi devidamente cumprido. 

A resposta da Secretaria Municipal de Saúde foi enviada por meio de 

documento (Oficio n° 353/2021/GAB/SMS/PMCL) protocolado sob o n 

035031, em 08 de junho de 2021, informando que o município possuía 43 

(quarenta e três) bombas de infusão, somando-se aquelas em uso no Hospital 

de Campanha e na Policlínica Municipal, conforme fls. 4.492 a 4.719. 

As respostas aos questionamentos feitos à Secretária Municipal de 

Saúde comprovam, em síntese, de que o Município não possuía a quantidade 
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mínima de bombas de infusão nos leitos de UTI do Hospital de Campanha, 

pois conforme consta de sua resposta, um leito de UTI necessita de, no 

mínimo. 4 (quatro) bombas de infusão (ou bomba de perfusão), pois para 

credenciar um leito de UTI as normas vigentes determinam o mínimo de 

equipamentos, inclusive a Senhora Secretária Municipal de Saúde fez essa 

afirmação e isso consta também de um documento emitido pela Secretaria 

Estadual de Saúde bom como do RDC 7, Capitulo II, Seção 1, art. 57, inciso V, 

vejamos: 

"Art. 57. Cada leito de UTI Adulto deve possuir,  no 
mínimo, os seguintes equipamentos e materiais: 
(...) 
V - quatro (04) equipamentos para infusão contínua e 
controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com reserva 
operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 
(três) leitos: 
(..)"(grifo nosso) 

Mas o Hospital Municipal de Campanha de Conselheiro Lafaiete e a 

Policlínica Municipal contavam, juntos, com 10 (dez) leitos de UTI (somente o 

Hospital de Campanha), 40 (quarenta) leitos Clínicos e 5 (cinco) salas 

vermelhas (Hospital de Campanha e Policlínica Municipal), logo o Município 

teria que ter uma quantidade acima das 43 (quarenta e três) bombas de 

infusão citadas no oficio n° 353/2021/GAB/SMS/PMCL pela Secretária 

Municipal de Saúde para atender os leitos da Policlínica e Hospital de 

Campanha. 

Em apertada síntese, a Secretária Municipal de Saúde nos respondeu 

que o município "possui contrato de compra para equipo, em regime de 

comodato de bomba de infusão, com a empresa Samtronic Indústria e 

Comércio Ltda" e ainda que "adquiriu equipo da empresa PM & Costa Comércio 
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Representações e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., uma vez 

que possui também bombas de infusão da marca Lifemed" (sic); afirma 

que o município possui 43 (quarenta e três) bombas de infusão; afirma 

que o município não possui bomba de infusão reserva, mas será feita 

uma licitação pública para a área da saúde e nela está incluída a compra 

destas bombas reservas e, por fim, afirmou que cada leito de UTI e sala 

vermelha precisa de, no mínimo, 04 (quatro) bombas de infusão. 

Junto da sua resposta estão os documentos anexos do processo 

licitatório, ata de registro, contrato de fornecimento, nota de liquidação, nota 

fiscal, termo de referência e a deliberação CIB-SUS/MG n.° 3.143 de 03 de 

abril de 2020 que é o edital para credenciamento excepcional dos leitos 

de UTI Adulto e Pediátrico, destinado à prestação de serviços de saúde 

no contexto de enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19. 

Diante da denúncia recebida e a resposta da Secretária Municipal de 

Saúde, a Comissão fez um questionamento à Gerente Administrativa do 

Hospital de Campanha através do oficio n.2  039/CPI n.2  02/2021 às fis. 4.722. 

A resposta da Gerente Administrativa do Hospital de Campanha foi 

enviada por meio de documento protocolado sob o n.2  035041, ocorrido em 

08 de junho de 2021 e juntado às fls. 4.723/4.729. Os questionamentos feitos 

à Gerente Administrativa do Hospital de Campanha foram respondidos da 

seguinte maneira: 

1) O município não teria mais contrato de fornecimento de 

equipos e. automaticamente, não teria mais como ter bombas de infusão 

através de comodato. 

2) Alega que no Hospital de Campanha tem apenas 26 (vinte e 

seis) bombas de infusão, que são insuficientes para a necessidade dos 

pacientes que estão internados. 
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3)Assevera que não existem bombas de infusão reserva no 

Hospital e que a quantidade que possui é insuficiente e, em razão disso, 

precisam solicitar empréstimos em outras instituições. 

4)Afirma que era necessário mais 34 (trinta e quatro) bombas 

de infusão para um atendimento digno aos pacientes que estão naquele 

Hospital, pois devido a demanda assistencial da COVID-19 faz-se 

necessário possuir de 05 (cinco) a 06 (seis) bombas para cada paciente 

na UTI e sala vermelha devido à complexidade do atendimento. 

Por fim, demonstra que na data de 12 de maio deste ano solicitou 

juntamente com a Responsável Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal 

de Conselheiro Lafaiete, para o setor responsável, de forma urgente, que 

fosse feita a aquisição de mais bombas de infusão, pois não estávamos 

dentro da determinação legal para tratar de um paciente que acometido 

com coronavírus, através do oficio n° 11 de 202 1/HOSP/PMCL. Junto da sua 

resposta, a Gerente Administrativa do Campanha relacionou todos os 

números de séries das 26 (vinte e seis) bombas de infusão existentes no 

Hospital, dados juntados às fis. 4.723/4.729. 

A Comissão entendeu que deveríamos questionar novamente a 

Secretária Municipal de Saúde para apurarmos de forma criteriosa a 
denúncia recebida sobre a quantidade inferior de bombas de infusão nos 

leitos de UTI. clínicos e sala vermelha e, ainda solicitamos da Procuradoria 

Municipal de Conselheiro Lafaiete que nos encaminhasse cópia dos 

documentos do processo de dispensa n.2  027/2020, assim sendo 

encaminhamos respectivamente o ofício n.2  054/CPI n.2  02/2021 e n.2  

055/CPI n.2  02/2021, que foram juntados aos autos às fis. 4.986 e 4.987. 

A Comissão tinha solicitado através do oficio n.9  025/CPI n.2  

02/2021 (fis. 3.739/3.740) que a Secretária Municipal de Saúde nos 
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encaminhasse a relação dos bens pertencentes ao Município e de terceiros 

(inclusive os pertencentes da empresa Samtronic Industria e Comércio LTDA.) 

que estariam em uso no Hospital de Campanha (item 8), sendo que a 

Secretária Municipal de Saúde respondeu ao questionamento através do ofício 

n° 364/2021/GAB/SMS/PMCL juntado às fis. 4.999/5.003. 

Na resposta da Secretária Municipal de Saúde ao ofício citado no 

parágrafo anterior, informou que tínhamos somente 03 (três) bombas de 

infusão, sejam de propriedade do Município ou de terceiros, resposta está 

contida no anexo 8 (oito) juntado aos fis. 5.125/5.141. 

A Procuradoria Municipal de Conselheiro Lafaiete respondeu à 

Comissão através do ofício n.2  161/2021 que foi juntado às fis. 5.615/5.700, 

apartamos para relatar que a Secretaria Municipal de Saúde não informou à 

Procuradoria Municipal ou a Comissão de Licitação sobre a existência de uma 

ata de registro de preço vigente para aquisição de equipos, se tivesse 

informado, o município poderia fazer um contrato para estender o período de 

vigência do fornecimento dos equipos e ter mais bombas de infusão, ressalto 

que a ata de registro de preços não pode ser prorrogada, mas podemos fazer 

um novo contrato (ou aditivo) quando vigente a ata de registro de preços. 

Em sua resposta, ofício n° 365/2021/GAB/SMS/PMCL juntado às 

fis. 5.701/5.886, a Secretária Municipal de Saúde encaminhou os documentos 

solicitados que mostram que a quantidade de bombas de infusão fornecidas 

em comodato pela empresa Samtronic Indústria e Comércio Ltda. era inferior 

à que afirmava. 

Frisamos que nos documentos encaminhados e anexados as 

respostas sobre bombas de infusão, consta, no edital de licitação e na ata de 

registro de preços, uma dotação orçamentária e uma ficha para ser utilizada 
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quando da aquisição dos equipos pelo munícipio, mas quando verificamos a 

nota de empenho a dotação orçamentária e a ficha é outra. 

Verificamos que a resposta enviada pela Gerente Administrativa do 

Hospital de Campanha difere, em partes, das informações enviadas pela 

Secretária Municipal de Saúde, então a Comissão resolveu intimar para depor 

a Responsável Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal de Conselheiro 

Lafaiete (Sra. Isabela Cristine Machado Cardoso - ofício n.2  041/CPI n.2  

02/2021 - fis. 4.740) e a Diretora de Atenção Especializada (Sra. Diane Assis 

Coura Fidelis - ofício n.2  042/CPI n.2  02/2021 - fis. 4.741). 

Em seu depoimento às fis. 5.925/5.933, a Sra. Diane Assis Coura 

Fidelis, Diretora de Atenção Especializada, declarou que: 

"Em relação as bombas de infusão disse que o hospital 
de campanha possui 20 bombas de infusão da marca 
samtronic e 4 bombas da marca lífmed e 2 bombas da 
marca sam tronic em manutenção, então o hospital de 
campanha tem 24 bombas de infusão em uso, e que pela 
RDC deveria ser 4 bombas por leito, e a cada três leitos uma 
bomba de reserva, além das bombas necessárias para a sala 
vermelha, então deveria ser o total de 54 bombas de 
infusão no hospital de campanha, estando em desacordo 
com a norma, e que não tem contrato de comodato 
vigente para bombas de infusão e que está correndo atrás 
da compra de bombas de infusão para o hospital e que isso 
deve ocorrer até sexta feira e que não sabe dizer a 
quantidade exata de bombas existentes na policlínica, mas 
que acha que são 10 a 12 bombas, e que as bombas são 
utilizada para medicar o paciente intubado, mas que a 
bomba de infusão é imprescindível para o paciente 
intubado." (grifo nosso) 

Já a Sra. Isabela Cristine Machado Cardoso, que era a Responsável 

Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete, 
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declarou em seu depoimento às fís. 5.935/5.939, que o Nosocômio Municipal 

tinha somente 26 (vinte e seis) bombas de infusão, vejamos: 

e# 
.. que o Hospital de Campanha possui 26 bombas de 

infusão, mas que o ideal era ter 52 bombas; que a falta de 
bombas em quantidade ideal pode concorrer para a 
morte do paciente devido à importância da quantidade 
correta de medicação durante o tratamento; que 
solicitaram a compra de mais bombas de infusão;" 

Deste modo, a resposta enviada pela Gerente do Hospital de 

Campanha e os depoimentos da RT de enfermagem do Hospital de Campanha 

e da Diretora de Atenção Especializada difere das informações repassadas 

pela Secretária Municipal de Saúde. 

As depoentes, que são servidoras que atuavam dentro do Hospital e, 

ainda, a Gerente Administrativa do Hospital, declaram de forma categórica 

que não tínhamos a quantidade mínima de bombas de infusão exigidas, já a 

Secretária Municipal de Saúde afirmou que tínhamos 43 (quarenta e 

três) bombas de infusão para atender os pacientes com coronavírus na 

Policlínica Municipal e Hospital de Campanha. 

A questão é que em nenhuma das suas respostas a Secretária 

Municipal de Saúde reporta aos servidores que atuavam dentro do Hospital de 

Campanha ou Policlínica Municipal e isso seria de suma importância, pois a 

Secretária afirmou que não costumava ir ao Hospital Campanha. 

O mais grave desta situação é que fizeram o credenciamento dos 

leitos de UTI do Hospital de Campanha (e a criação dos leitos clínicos e das 

salas vermelhas) sem termos as bombas de infusão em quantidade suficientes 

descritas no edital, levando o governo do Estado de Minas Gerais a credenciar 
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o Hospital sem termos a segurança que na UTI teríamos os equipamentos 

necessários para um atendimento digno. 

E, ainda, o documento enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

demostrava que na Policlínica Municipal não tinha a quantidade necessária 

de bombas de infusão nas salas vermelhas, mas como a Secretária 

Municipal de Saúde não se reportou ao responsável daquele setor, ela 

não sabia que no local tinha 19 (dezenove) bombas de infusão. 

Compulsando a resposta da Secretaria Municipal de Saúde (Oficio n° 

353/2021/GAB/SMS/PMCL - fis. 4.492 a 4119) que conta ainda com 

documentos anexados, observamos o seguinte: 

No ponto que trata da forma como foram adquiridas as bombas de 

infusão, averiguamos que até a emissão do Relatório Parcial, o município 

não tinha nenhuma empresa para fornecer as bombas de infusão em um 

caso de urgência, porque ambos os contratos informados estavam 

vencidos desde o ano passado (2020). Logo, o município, 

independentemente se tinha ou não a quantidade mínima de bombas de 

infusão, não poderia se socorrer a qualquer empresa se tivesse uma 

necessidade urgente, demonstrando a falta de planejamento mínimo para 

gerir administrativamente os leitos no município, pois poderiam fazer uma 

dispensa de licitação para termos uma empresa de sobreaviso quando fosse 

necessário, mas não fizeram. 

Tanto é verdade que o Hospital de Campanha solicitou para 

Hospitais e Secretarias Municipais de Saúde da região empréstimo de 

bombas de infusão, pois não tínhamos a quantidade correta do equipamento 

e um contrato para fornecê-las. Destacamos que os profissionais que atuaram 

naquele Hospital tentaram de todas as formas dar um tratamento digno aos 

pacientes como demostra os documentos juntados a essa CPI. 
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A Comissão entendeu que deveríamos questionar alguns hospitais e 

municípios da região para sabermos se o Hospital de Campanha de 

Conselheiro Lafaiete solicitou empréstimos de bombas de infusão, sendo que 

encaminhamos o oficio n.2  086/CPI n.2  02/2021 ao Hospital Raymundo 

Campos no Município de Ouro Branco (fis. 6.256) respondido às fis. 6.444, 

encaminhamos o oficio n.2  087/CPI n.2  02/2021 à Secretária Municipal de 

Saúde de Desterro de Entre Rios (fis. 6.257) respondido às fis. 6.702/6.706 e, 

ainda, encaminhamos os ofícios n.2  114/CPI n.2  02/2021 e n.2  115/CPI n. 

02/2021 ao Hospital e Maternidade São José (fis. 6.661 e fis. 6.662, 

respectivamente) respondidos às fis. 6.715/6.717 e 6.718/6.720. Todos esses 

locais responderam que forneceram bombas de infusão ao Hospital de 

Campanha de Conselheiro Lafaiete. 

Na primeira resposta apresentada pela Secretária Municipal de 

Saúde e os documentos ali apresentados, existia uma empresa contratada 

chamada Samtronic Indústria e Comércio Ltda. 

A empresa foi vencedora através de uma licitação ocorrida 

antes do início da pandemia, ou seja, antes do município ter qualquer 

obrigação de manter um Hospital de Campanha e uma Policlínica Municipal 

com 05 (cinco) salas vermelhas, 10 (dez) leitos de UTI's e 40 (quarenta) leitos 

clínicos, no total. 

Poderia o município perfeitamente, em seu planejamento de saúde, 

adquirir os equipos para ter recebido em forma de comodato as bombas de 

infusão para manter a Policlínica Municipal, mas diante de uma pandemia que 

se faz urgente ter o auxílio das bombas de infusão por causa da grande 

quantidade de medicamentos que os pacientes infectados pelo Coronavírus 

precisam tomar de forma injetável, jamais poderiam ter deixado faltar, mesmo 
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que de forma mínima, as bombas de infusão para dar o atendimento básico e 

adequado aos pacientes. 

Consta da resposta que o Processo Licitatório n.2  112/2018 no 

pregão Presencial n.2  047/2018 com Registro de Preços n.2  030/2018 

determinava que o município poderia adquirir até 2.000 (dois mil) equipos 

para a infusão de soluções com injetor lateral para bomba de infusão, sendo 

que a cada solicitação de 50 (cinquenta) equipos a empresa deveria ceder, 

em forma de comodato, uma bomba de infusão, sendo que se estipulou o valor 

unitário máximo de R$ 22,4833 que totalizava o valor máximo de R$ 

44.966,60. 

A sessão do referido pregão presencial de registro de preços que 

ocorreu no dia 22/05/2019 no qual a empresa Samtronic Indústria e 

Comércio Ltda. sagrou-se vencedora do item 58 do Processo Licitatório n.2  

112/2018 no Pregão Presencial n.2  047/2018 com Registro de Preços n.2  

030/2018 que trata do compra de equipos e cessão através de comodato da 

bomba de infusão a cada 50 (cinquenta) equipos solicitados, constando, ainda, 

dos autos, que o município adquiriu da referida empresa 1.900 (mil e 

novecentos) equipos, e não existe qualquer negativa da empresa 

Samtronic em fornecer o restante dos equipos ou de que não tinha 

interesse em renovar o CONTRATO DE FORNECIMENTO de equipos. 

Como veremos abaixo, a gestora da ata de registro de preços (e do 

Contrato de fornecimento) a Senhora Lysiane de Andrade Neto Amorim 

afirma que'foram empenhados 2000 equipos, dos quais a empresa não 

entregou 100, dessa forma, o empenho foi cancelado no final de 2020, uma 

vez que todos os empenhos pendentes são cancelados automaticamente quando 

não ocorre a entrega do insumo. Isto posto, informo que a empresa procedeu a 

entrega do total de bombas, uma vez que foram empenhados o total de 
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equipos.' para comprovar o empenho de todos os produtos a Servidora junta, 

na resposta, a nota de empenho n.2  01561/2020 de 100 (cem) equipos que 

a empresa Samtronic deveria ter fornecido, mas não forneceu. 

Na resposta da servidora citada acima, a empresa não forneceu os 

100 (cem) equipos requeridos naquele empenho, mas forneceu a quantidade 

solicitada no empenho (n.2  01850/2020) que é posterior àquele, 

demostrando que o município não foi diligente naquele momento. 

E ainda, a servidora afirma que mesmo a empresa não fornecendo 

todos os equipos, ela cedeu as 50 (cinquenta) bombas de infusão. Aqui temos 

que salientar o seguinte: uma bomba de infusão sem o respectivo equipo não 

tem utilidade alguma! 

"...Liana dr. Giuliano falou que a secretaria de saúde iria 
providenciar equipo já que ela providenciou mais bombas..." 
a... a resolução disso está nas mãos do dr. Giuliano e 
secretaria de Saúde..." (fis. 8753) 

Registre-se ainda que o Anexo VIII que trata da minuta da ata de 

registro de preços do referido processo licitatório juntado às fis. 4.581/4.589, 

afirma na cláusula quarta que a ata de registro de preços não poderá ser 

prorrogada. Já a minuta do contrato de fornecimento, que é o Anexo IX do 

referido processo licitatório juntado às fis. 4.590/4.596, afirma na cláusula 

quinta que o contrato de fornecimento terá o prazo de validade de 12 (doze) 

meses ou até o município adquirir a quantidade máxima dos equipos, mas a 

critério da Administração Pública poderá prorrogar a vigência ou não do 

referido contrato. 

Conforme consta no edital, o vencedor teria o prazo entre o 72 

(sétimo) ao 15 (décimo quinto) dia após homologação do certame para 

assinar a ata de registro de preços, no entanto, o certame foi homologado no 
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dia 20/08/2019 e a ata de registro foi assinada somente no dia 18 de 

setembro de 2019, cerca de 14 (quatorze) dias de atraso da determinação 

editalícia e, ainda, fora da validade da proposta da empresa e após a vigência 

da proposta no certame. 

Em 18 setembro de 2019, a empresa Samtronic Indústria e 

Comércio LTDA. assinou a ata de registro  de preços1 mas não assinou o 

contrato de fornecimento de equipos, pois na resposta da Secretaria 

Municipal de Saúde não foi encaminhado o referido contrato e que foi 

reiterado os pedidos. A ata de registro de preços afirma que a empresa irá 

fornecer até 2.000 (dois mil) equipos para a infusão de soluções com injetor 

lateral para bomba de infusão com valor unitário máximo de R$ 21,00 que 

totaliza o valor de R$ 42.000,00, sendo que a cada 50 (cinquenta) solicitações 

de equipos teria que ceder em forma de comodato uma bomba de infusão. 

Frisamos que a validade da ata de registro de preços se encerrou no dia 

18 setembro de 2020. 

Como a empresa Samtronic Indústria e Comércio LTDA. se  tornou 

fornecedora do município antes de existir uma pandemia provocada pelo 

Coronavírus, teremos que separar as aquisições em dois momentos: antes e 

após o início desta pandemia. 

Antes de estarmos vivendo uma pandemia, o município fez duas 

aquisições para abastecer a Policlínica Municipal e, talvez, algumas unidades 

de saúde. No dia 28/10/2019 adquiriu a quantidade de 150 (cento e 

cinquenta) equipos e, posteriormente, na data de 04/02/2020, adquiriu mais 

100 (cem) equipos, o que totalizou 250 (duzentos e cinquenta) equipos da 

empresa Samtronic Industria e Comércio LTDA., deste modo a empresa 

deveria ter fornecido ao munícipio, a título de comodato, 05 (cinco) 

bombas de infusão. 
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Após o início da pandemia, o município adquiriu em 05/06/2020 a 

quantidade de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) equipos da empresa 

Samtronic Industria e Comércio LTDA., deste modo o fez para se preparar 

para o caos na saúde que todos alertavam. Por causa desta solicitação, a 

empresa deveria ter fornecido a título de comodato 33 (trinta e três) bombas 

de infusão, sendo um dever do município exigir o cumprimento da obrigação 

existente, mas não o fez, mesmo sendo de conhecimento da Secretaria 

Municipal de Saúde que já existiam os leitos que necessitariam das 

bombas de infusão no Hospital de Campanha, fato este de extrema 

gravidade. 

Destaco que na resposta da Sr.@ Secretária Municipal de Saúde não 

existe a informação sobre o empenho que a gestora do contrato informou a 

essa Comissão que ocorreu. 

Detectamos nos documentos juntados que a empresa Samtronic 

Indústria e Comércio LTDA. forneceu uma quantidade inferior de 

equipos que a ata de registro de preço determinava, isso poderia ser 

uma coisa normal se não existisse uma pandemia e precisássemos, de 

forma urgente, das bombas de infusão para tratamento dos pacientes 

acometidos pelo coronavírus. 

Mesmo com "contrato" vigente, o município fez mais uma compra, 

mas o fez de outra empresa, dentro do prazo de vigência da ata de registro de 

preços e, ainda, por um preço superior ao que havia sido registrado na 

referida ata de registro de preços em vigor. 

Compulsando os documentos, as notas de liquidação/empenho e 

notas fiscais, constatamos que o município adquiriu somente 1.900 (mil e 

novecentos) equipos da empresa Samtronic Indústria e Comércio LTDA., ou 

seja, não fez a aquisição de todos os equipos que poderia fazer, mas fez uma 
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aquisição com outra empresa e no período que ainda estava vigendo 

uma ata de registro de preços de outra empresa. 

A Comissão encaminhou o ofício n.2  127/CPI n.2  02/2021, fis. 

6.722/6.723, para a empresa Samtronic Indústria e Comércio LTDA. 

questionando sobre a quantidade de bombas de infusão cedidas através de 

comodato ao município. 

A ata de registro de preços que tem a empresa Samtronic Indústria e 

Comércio LTDA. como vencedora, possui como responsável pelo 

gerenciamento do contrato a servidora Lysiane de Andrade Neto Amorim. 

O Município fez a última aquisição de equipos da empresa Samtronic 

Indústria e Comércio LTDA. na  quantidade de 1.900 (mil e novecentos), mas 

deixou de adquirir 100 (cem) equipos ao preço de R$ 21,00 (vinte e um 

reais) que tinha o direito e não cobrou da empresa o empenho feito 

conforme determinava a ata de registro de preços. nem tampouco as 

duas bombas de infusão que faltavam, preferindo adquirir de outra 

empresa com preço superior. 

Destacamos que o município deixou o prazo de validade da ata de 

registro de preços expirar sem exercer seu direito de adquirir a quantidade 

total prevista ou requerer da empresa um novo contrato com um preço 

menor, mas antes da expiração do referido prazo, realizou uma dispensa de 

licitação justificada pela Procuradoria do Município. 

Ressaltamos o fato de o município não ter qualquer proteção 

jurídica efetiva destas bombas de infusão cedidas a título de comodato, 

pois a empresa não tem mais qualquer obrigação com o município já que 

sua obrigação se encerrou no dia 18 de setembro de 2020, logo, poderia 

lançar mão de alguns mecanismos jurídicos (requisição administrativa) e não 
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o fez e somente após a emissão do relatório parcial cobrou da empresa uma 

segurança jurídica para ficar com as bombas de infusão em comodato. 

Salientamos, data venha, que o município agiu de uma forma não 

técnica e plausível, pois não adquiriu todos os equipos que a ata de registro de 

preços autorizava e, com isso, perdeu duas bombas de infusão; não exigiu da 

empresa Samtronic Indústria e Comércio LTDA. a cessão, por meio de 

comodato, de todas as bombas de infusão que a ata de registro de preços e o 

edital autorizavam; não fez um aditivo no contrato com a referida empresa 

para poder adquirir novos equipos, ciente que a legislação e a jurisprudência 

autorizavam realizar aditivos quantitativos em contratos de fornecimento. 

Esclarece-se que não estamos falando em aditivos na ata de registro 

de preços, mas no contrato de fornecimento. 

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que o município fez um 

contrato de fornecimento de equipo com a empresa PM & Costa Comércio 

Representações e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 

conforme consta do processo licitatório n2  061/2020 - dispensa n2  027/2020 

e deve os equipos serem compatíveis com as bombas de infusão da marca LF 

Smart Lifemed para ser fornecido, sendo o contrato assinado em 16 de 

junho de 2020 com vigência de 180 (cento e oitenta) dias. Observe que 

esse contrato foi realizado na vigência de uma ata de registro de preços 

com outra empresa e poucos dias após o município realizar a aquisição 

de 1.650 (mil e seiscentos e cinquenta) equipos, por um preço inferior ao 

contratado com a Empresa PM & Costa Comércio Representações e 

Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 

A empresa PM & Costa Comércio Representações e Distribuição de 

Produtos Médicos Hospitalares Ltda. deveria fornecer 1.000 (mil) equipos da 

marca LIFEMED ao preço unitário de R$ 22,50 (vinte e dois reais) num total 
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de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e o munícipio fez duas 

aquisições. A primeira no dia 07/07/2020 no qual adquiriu a quantidade de 

700 (setecentos) equipos e, posteriormente, no dia 16/07/2020 adquiriu a 

quantidade de 300 (trezentos) equipos. Destaca-se que neste novo contrato a 

empresa não tem obrigação de fornecer, a título de comodato, bombas de 

infusão. 

E, ainda, o fato de ter dispensado a licitação para a aquisição do 

equipo não parece ter sido uma ação planejada pelo munícipio, pois no mês de 

junho de 2020 foi feita uma aquisição grande da empresa vencedora da 

licitação, mas não adquirem tudo e não fazem aditivo no contrato. Entretanto, 

logo em seguida, no mês de julho de 2020, fazem uma dispensa (com uma ata 

de registro de preço vigente) para uma nova aquisição e de lá para cá não se 

adquire mais nenhum equipo para ser usado na Policlínica Municipal e no 

Hospital de Campanha, ou seja, qual a urgência desta aquisição se não fizeram 

mais nenhuma aquisição do mencionado material após quase um ano? 

Sabemos que o município não precisa adquirir todos os produtos 

licitados na ata de registro de preços, mas fez uma dispensa justificada para 

adquirir a um preço maior e de outra empresa em plena vigência de uma ata 

de registro de preços e, ainda, poderia fazer um aditivo de 25 % (vinte e cinco 

por cento) no contrato. 

O município quando fez a dispensa n2  027/2020 no processo 

licitatório n2  061/2020 buscou fundamento no órgão legal, no caso em 

específico, à Procuradoria Municipal, que declarou em seu parecer que não 

existia o item que discutimos aqui, no caso o equipo, contemplados em 

processo licitatório vigente, mas, data vênia, existia uma ata de registro de 

preços em vigência sim, logo não poderia ser feita a dispensa e deveria ter 

sido lançado mão de outro mecanismo, senão vejamos: 
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A Secretaria justificou que a compra é devida para atender à demanda em caráter 

emergeacial do Hospital de Campanha COVID-19 instalado neste município, tendo em vista 

que os itens não estão contemplados em processos licitatórios vigentes no Município. 

Entendemos que a dispensa não poderia ter ocorrido, inclusive 

ressaltamos que foi feita menos de um mês antes da aquisição de 1.650 (mil e 

seiscentos e cinquenta) equipos. 

No ponto em que a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o 

município teria 43 (quarenta e três) bombas de infusão para serem usadas 

nos leitos de UTI, leitos clínicos e salas vermelhas do Hospital de Campanha e 

Policlínica Municipal, ressalvou apenas que nos leitos clínicos é usada de 

forma esporádica. 

Considerando que o município firmou uma ata de registro de preços 

com a empresa Samtronic Indústria e Comércio LTDA. que determinava o 

fornecimento a título de comodato de uma bomba de infusão a cada 50 

(cinquenta) equipos adquiridos, deveríamos ter no mínimo 38 (trinta e oito) 

bombas de infusão, de acordo com as solicitações realizadas. 

O município não planejou de forma correta e muito menos exigiu da 

empresa a entrega das bombas conforme determina o contrato, pois não 

temos as referidas bombas em comodato. 

E ainda, não ternos a quantidade correta para dar conforto aos 

pacientes que necessitam do equipamento para receber medicação. 

O município, de forma ilógica, fez uma dispensa de licitação para 

adquirir equipos, mas não exigiu a cessão das bombas de infusão da empresa 

que se sagrou vencedora no processo licitatório e muito menos se preparou 

para ter bombas de infusão reservas, levando os pacientes do Hospital de 
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Campanha a não terem o atendimento adequado quando estão nos leitos e 

precisam deste equipamento, pois não irão receber os medicamentos da 

forma correta com o auxílio da bomba de infusão. 

A Secretária Municipal de Saúde afirmou que estava fazendo 

uma licitação para ter bombas de infusão reservas, mas essa licitação não 

ficou pronta para atender os pacientes do Hospital de Campanha e até a 

presente data a Comissão não teve resposta se a licitação ocorreu. 

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que, nos termos de uma 

deliberação da Secretária Estadual de Saúde, precisamos de 4 (quatro) 

bombas de infusão para cada leito e conforme se verifica dos documentos que 

se encontram juntados aos autos encaminhados pela Gerente do Hospital de 

Campanha, o município tinha uma quantidade inferior de bombas de infusão 

que era a necessária para os leitos, pois tínhamos 10 (dez) leitos de UTI no 

Hospital de Campanha e 02 (duas) salas vermelhas. 

Indagamos a Enfermeira Responsável Técnica do Hospital de 

Campanha através do ofício n.2  073/CPI n.2  02/2021, fis. 6.169. 

A RT de Enfermagem respondeu a essa Comissão que o Hospital de 

Campanha possuía em julho de 2021 "somente 27 bombas de infusão, as duas 

que estavam em manutenção retomaram hoje 06/07/2021, sendo 25 do 

Campanha e 2 do Hospital Raimundo Campos, foram encontradas em uma Caixa 

4 bombas, sendo 3 (três) bombas hfemed com defeito e 1 (uma) santronic com 

defeito, em 1 (uma) lifemed em uso que não faz parte da nossa lista de 

conferencia mensal desde de Janeiro/2021' resposta juntada às fls. 

6.210/6.227. 

Destacamos que junto da resposta da Enfermeira Responsável 

Técnica do Hospital de Campanha existem vários checklist feitos por 

servidores do Hospital com a contagem e número de série das bombas de 
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infusão que demostram que o Hospital de Campanha nunca teve a quantidade 

mínima de bombas de infusão. 

Após a emissão do relatório parcial (fis. 5.951/5.984) a Sr. 

Secretária Municipal de Saúde encaminhou oficio 

n0427/2021/GAB/SMS/PMCL afirmando que "atualmente o Município de 

Conselheiro Lafaiete possui 50 (cinquenta) bombas de infusão, sendo 10 (dez) 

bombas da marca Lifemed, as quais integram o patrimônio do Município, 

adquiridas nos anos de 2019 e 2020, conforme faz prova através das notas 

fiscais e de empenho e declaração de patrimônio em anexo e 40 (quarenta) 

bombas em regime de comodato com a empresa Samtronic", junto da sua 

resposta anexou notas fiscais afirmando que o município teria 40 (quarenta) 

bombas em regime de comodato com a empresa Samtronic, mas essas notas 

fiscais não tinham qualquer carimbo que comprovasse o recebimento das 

bombas por um servidor do município, fis. 6.170/6.184. 

Diante da falta de comprovação do recebimento das bombas por um 

servidor do município, questionamos tal situação e nos encaminharam 

novamente a nota fiscal, porém agora com o carimbo de recebimento do 

material feito pela servidora Jaciara. 

Para tentar entender o motivo da mudança da resposta da Secretária 

Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, encaminhamos a Enfermeira 

Responsável Técnica do Hospital de Campanha o ofício n.2  081/CPI n. 

02/2021, fis. 6.196. 

A Enfermeira Responsável Técnica do Hospital de Campanha 

afirmou que não tínhamos as 50 (cinquenta) bombas de infusão no Hospital, 

mas naquele momento o Hospital contava com apenas 48 (quarenta e oito) 

bombas de infusão, fis. 6.405/6.424 e que na data de tal resposta, o Hospital 
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de Campanha tinha recebido da Policlínica as 11 (onze) bombas de infusão 

citadas pelo Gerente da Policlínica. 

O que nos causa estranheza é que os responsáveis pelo Hospital de 

Campanha afirmam que desde que assumiram a gestão este ano (2021) 

solicitam da Secretaria Municipal de Saúde as bombas de infusão na 

quantidade mínima, inclusive fizeram relatório sobre o que estava em falta no 

Hospital (fis. 6.117/6.132), destacando-se a afirmação constante naquele 

documento "contrato de Bombas e equípos encerrado em 08/2020, não 

renovado". 

Portanto, após a emissão do relatório parcial a Secretaria Municipal 

de Saúde começou a realizar atos administrativos para ter a quantidade 

mínima de bombas de infusão exigidas, mas esta Comissão afirma que nunca 

existiu a quantidade mínima de bombas de infusão no Hospital de Campanha 

para atender os leitos de UTI, sala vermelhas e clínicos, quando necessário. 

Esta Comissão questionou ao antigo Gerente Administrativo do 

Hospital de Campanha, Sr. Márcio Pegraglia Barbosa, durante seu depoimento 

(fis. 6.149/6.156), sobre a quantidade de bombas de infusão no Hospital de 

Campanha, ele declarou que: 

"Questionado quantas bombas de infusão, respiradores e 
"cabrestos" para fixação de máscaras tinham, na 
inauguração do Hospital de Campanha? Respondeu que 
havia 13 respiradores comprados pelo TAC da ADECOL; que 
não tem informação sobre os outros equipamentos; (.) 

Questionado se nos leitos de UTI tinham bombas de infusão 
na quantidade mínima exigida no RDC do Ministério da 
Saúde? Respondeu que o Estado fez a visita técnica e que 
acredita que sim, embora não possa afirmar." 

55 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Destacamos que é responsabilidade do Gerente Administrativo ter 

ciência dos equipamentos existentes no Hospital e, ainda, se estivesse em falta 

seria sua obrigação buscar junto da Secretaria Municipal de Saúde a devida 

reposição, inclusive a Sr. Secretária Municipal de Saúde, em seu depoimento, 

afirma que caberia aos gestores de cada setor ser os responsáveis pela falta de 

equipamento. 

Deste modo, como não temos qualquer documento emitido por parte 

do ex. Gerente Administrativo do Hospital de Campanha, questionando a 

quantidade inferior de bombas de infusão no nosocômio, nem tampouco a 

solicitação de aquisição de tais equipamentos, o referido servidor torna-se 

responsável pela falta de planejamento quando era gestor do Hospital de 

Campanha. 

O Estado de Minas Gerais jamais fez qualquer visita técnica no 

Hospital de Campanha para verificar qualquer equipamento, o que 

sabemos é que o Estado acreditou nas declarações feitas pelo município no 

credenciamento dos leitos. 

O antigo Gerente Administrativo, Sr. Márcio Pegraglia Barbosa, 

nunca solicitou a aquisição de bombas de infusão durante sua gestão 

Hospitalar, inclusive deveria ter ciência das atas de registro de preços ou dos 

contratos de aquisição destes equipamentos, mas nada fez para resolver a 

falta do equipamento enquanto o Hospital que estava sob sua 

responsabilidade. 

No depoimento do Médico Responsável Técnico do Hospital de 

Campanha, o Doutor Giulliano Rubatino Nogueira, anexado às fls. 6.158/6.167, 

questionamos sobre a quantidade de bombas de infusão, mas este declarou 

desconhecer a quantidade, vejamos: 

56 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

"Quantas bombas de infusão, respiradores e "cabrestos" para 
fixação de máscaras tinham, na inauguração do Hospital de 
Campanha? Respondeu que não sabe informar.; (..) 

Questionado se nos leitos de UTI tinham bombas de infusão 
na quantidade Quantas bombas de infusão existem 
atualmente no hospital?. Respondeu que não sabe quantas. 
Sabe especificar quantas foram adquiridas em 2020 e 
quantas foram adquiridas em 2021? Respondeu que não 
sabe dizer." 

O Médico Responsável Técnico do Hospital de Campanha, o Doutor 

Giulliano Rubatino Nogueira, tinha ciência que a quantidade de bombas de 

infusão era inferior a necessário, pois conforme demonstram os documentos 

acostado aos autos, o referido médico solicitou bombas de infusão em alguns 

hospitais. 

Outro ponto que também devemos destacar é que alguns Vereadores 

(André Luis de Menezes, Erivelton Martins Jayme da Silva, João Paulo 

Fernandes Resende e Oswaldo Alves Barbosa) foram até o Hospital de 

Campanha para apurar uma denúncia anônima recebida sobre a perda de 

arquivos em um computador do Hospital e lá encontraram a Sr.2  Secretária 

Municipal de Saúde, o Sr. Márcio Pegragila Barbosa e o médico Doutor Roman 

Ferraz. Durante uma conversa, o referido médico declarou na presença dos 

Vereadores que realmente faltou bomba de infusão no Hospital de Campanha, 

fato negado pela Sr.2  Secretária em seus ofícios encaminhados a esta CPI. 

Frisamos que não poderia ter faltado bombas de infusão no Hospital, 

pois a Sr.2  Secretária Municipal de Saúde afirma para essa Comissão que o 

município tinha 50 (cinquenta) bombas de infusão e que o referido 

equipamento nunca faltou. 

Como era a servidora Lysiane de Andrade Neto Amorim a gestora do 

contrato com empresa a Samtronic Industria e Comércio LTDA., fizemos 
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questionamentos à servidora (fls. 6.666), através do ofício n.2  119/CPI n.2  

02/2021. 

Em resposta aos questionamentos feitos, a citada servidora 

respondeu às fis. 6.869/6.878 que "apesar de ser gestora deste contrato, 

estes insumos são exclusivos para atendimento a pacientes do Departamento de 

Atenção Especializada e dessa forma a aquisição e acompanhamento do 

contrato foi realizada pelas farmacêuticas da policlínica municipal" e, 

ainda, em sua resposta declarou que o "servidor que recebeu os equipamentos, 

deu aceite nas notas e as mesmas estavam arquivadas na policlínica municipal e 

seguem em anexo para conferência". 

Pois bem. A resposta da gestora do contrato mostra que "delegou" 

poderes a terceiros para receber as bombas de infusão, mas isso não retira a 

sua responsabilidade na gestão do contrato. Afirmou também que a outra 

servidora que deu o "aceite" de recebimento na nota fiscal referente às 50 

(cinquenta) bombas de infusão seria a nova responsável, mas os controles 

feitos pelas servidoras da policlínica Municipal demonstram que deram 

entrada no município apenas 13 (treze) bombas de infusão, documento 

juntado às fis. 6.871. 

A Sr.2  Secretária Municipal de Saúde encaminhou uma resposta (fis. 

6.725 e segs.) ao relatório parcial no qual, em apertada síntese, afirma que o 

município teria 50 (cinquenta) bombas de infusão para serem usadas nos 10 

(dez) leitos de UTI e nas 5 (cinco) sala vermelha, porém mais uma vez 

demonstra que não tínhamos as bombas reservas que a legislação determina. 

Em uma outra resposta, a Sr.?  Secretária de Saúde, quando 

questionada ano passado pelo Ministério Público, disse que tínhamos 48 

(quarenta e oito) bombas de infusão em junho do ano passado, logo a alegação 
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de curto prazo para a resposta não é impedimento porque a Secretaria 

Municipal de Saúde já tinha sido questionada sobre o assunto. 

Portanto, desde junho de 2020 a Sr.2  Secretária Municipal de Saúde 

tinha ciência da quantidade insuficiente de bombas de infusão e nada fez para 

mudar essa realidade, seja utilizando-se da dispensa de licitação ou não para 

adquirir o equipamento e seus equipos. 

Ainda em sua resposta ao relatório parcial a Sr.2  Secretária 

Municipal de Saúde declara que se o município não tivesse a quantidade 

mínima de bombas de infusão poderia usar os equipos de micro gotas e 

conjuntos de buretas, porque o Conselho Regional de Medicina de 

Pernambuco "autorizou" através de uma consulta de n° 04/2020. 

Primeiro, a referida consulta de n° 04/2020 feita no Conselho 

Regional de Medicina de Pernambuco não dá suporte para um Hospital no 

município de Conselheiro Lafaiete; segundo que para o profissional médico 

abdicar de uma bomba de infusão teríamos que disponibilizar um técnico em 

enfermagem para acompanhar a medicação no leito durante todo o período 

que o medicamento é aplicado. 

Esses argumentos utilizados pela Sr.9  Secretária Municipal de Saúde 

não são aceitáveis, porque o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) que foi criado através da Portaria n.°  529 do Ministério da Saúde, não 

autoriza tal situação, conforme dito pela RT de Enfermagem quando 

questionada. 

A Secretaria Municipal de Saúde somente começou a tomar 

providências sobre bombas de infusão após o relatório parcial como se 

comprova a troca de e-mails realizada entre gestora do contrato, a Secretaria 

Municipal de Saúde e a empresa proprietária das bombas de infusão (fis. 

6.762/6.767), mas, infelizmente, não ocorreu qualquer compra de bombas de 
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infusão para termos uma reserva técnica legal, como dito pela Sr. Secretária 

que estava acontecendo. 

Conforme será da ciência de todos, a Comissão recebeu algumas 

denúncias anônimas sobre a falta de bombas de infusão, vejamos alguns 

relatos: 

"Dr. Ramom precisou escolher qual paciente entubar 
primeiro por que faltava bomba no CTI. isso aconteceu no 
início de abril. Ele sedou paciente fazendo uso de 
quetia pina comprimido sendo dissolvido e inserido no 
paciente na sonda nasogastrica." (fis. 8.787/8.788) 

"Precisamos, com uma certa urgência, de mais bombas de 
infusão. Pacientes graves, com vários medicamentos em 
bomba 
Ana Paula Farmacêutica 
Dr. Está em processo de licitação 
Diane e Vivian cientes da necessidade" (fis. 8.750). 

Dessas denúncias indica-se que uma delas é do Dr. Giulilano 

Rubatino Nogueira na qual solicita bombas de infusão, vejamos: 

"Aqui 
Estamos precisando de bombas 
de infusão no CTI 
Estamos com processo 
Vou cobrara Regina 
Aqui o Caio marcou comigo segunda 
Por causa da CPI do transporte" (fis. 6.205) 

A Comissão recebeu a informação que iriam "colocar" algumas 

bombas de infusão no Hospital de Campanha vindas da Policlínica Municipal 

porque não tinha a quantidade correta de bombas de infusão, logo 

60 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

questionamos o Gerente da Policlínica Municipal, através do ofício n.2  084/CPI 

n.2  02/2021, juntado às fis. 6.228/6.229 sobre tais afirmações. 

O Gerente da Policlínica Municipal respondeu ao questionamento 

feito acima através do oficio n.2  029/2021/POLICLÍNICA/DAE/SMSCL, 

declarando que o referido setor tinha 19 (dezenove) bombas de infusão, mas 

11 (onze) bombas de infusão foram realocadas para o Hospital de Campanha 

em julho de 2021. 

Deste modo, se o município tivesse as 50 (cinquenta) bombas de 

infusão, como afirma a Sr.2  Secretária Municipal de Saúde e a gestora do 

contrato, no Hospital de Campanha somente poderiam ter 31 (trinta e uma) 

bombas de infusão, quantidade inferior a informada no credenciamento dos 

leitos e a determinada no RDC 07. 

Pois bem. Data vênia, as respostas dos servidores do município que 

afirmam que aqui teríamos 50 (cinquenta) bombas de infusão para o uso nos 

leitos não procede, porque os responsáveis pelo Hospital de Campanha 

(Gerente Administrativo/RT de Enfermagem! Diretora de Atenção 

Especializada) declaram de forma unânime a insuficiência das bombas de 

infusão. 

Para corroborar as mencionadas afirmações, o Gerente da 

Policlínica Municipal declarou que naquele setor tinham 19 (dezenove) 

bombas de infusão e ainda existem empréstimos de bombas de infusão em 

hospitais da região, logo, em qualquer perspectiva que se observa a situação, o 

Hospital de Campanha sempre teve insuficiência de bombas de infusão, 

cabendo aos médicos usarem de artifícios como o citado às fís. 8.787/8.788. 

Fato que poderia ajudar no planejamento do Hospital de Campanha 

seria se o antigo Gerente Administrativo, Sr. Márcio Petraglia, tivesse tomado 

providências para a falta de bombas de infusão. 
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Repito que o Sr. Márcio Petraglia fez uma declaração inverídica de 

que o Estado de Minas Gerais fez uma vistoria no Hospital de Campanha antes 

da sua inauguração. O referido profissional não exerceu sua função como 

deveria, logo não era capaz de ser mantido no cargo. 

O RT médico, Dr. Giulliano Rubatino, não soube dizer qual seria a 

quantidade de bombas de infusão que existiam no Hospital de Campanha, mas 

sabemos que o próprio médico solicitava empréstimos de bombas de infusão 

nos hospitais da região, logo sabia que as bombas eram em quantidade 

insuficiente e, se tivesse exercido sua função de forma adequada, teria 

cobrado da Sr.9  Secretária Municipal de Saúde a compra de bombas de 

infusão. 

Reiteramos que médico regulador, Dr. Bruno Policaro, fez uma 

denúncia no grupo de WhatsApp da região Centro-Sul no qual relata, em 

apertada síntese, sobre a falta de equipamentos no Hospital de Campanha 

para atendimento aos pacientes e que um deles eram bombas de infusão, que 

na época a Sr.2  Secretária Municipal de Saúde respondeu ao Ministério 

Público, através do oficio n.2  352/2020/GAB/SMS/PMCL (fis. 9.727), que o 

Município tinha o total de 48 (quarenta e oito) bombas em junho de 2020, 

deste modo a situação já era de conhecimento da Sr. Secretária de Saúde. 

Existe um documento encaminhado através de denúncia anônima 

que é um checklist da UTI no qual seria do RT médico que mostra que não 

existia bombas de infusão na quantidade certa em 19 de janeiro de 2021, 

documento juntado as fis. 8.743/8.746. 

A pandemia assolou o mundo, logo era importantíssimo que as 

Autoridades Municipais alertassem sobre a falta de bombas de infusão, mas 

nunca repassaram essa informação a população. 
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Iremos solicitar que seja revista a notícia de Fato n.°  MPMG-

0183.20.000299-0 existente no MPMG para apurar novamente, com base nos 

dados que temos nos autos desta CPI, sobre a falta de bombas de infusão. 

Por fim, a Sr. Secretária de Saúde afirmou, em seu depoimento, que 

não sabia quantas bombas de infusão teriam no Hospital de Campanha e que 

seria responsabilidade dos gestores do Hospital de Campanha 

informar/solicitar sobre equipamentos (bombas de infusão), sendo assim 

como a Secretária afirma que tínhamos a quantidade correta em seus ofícios? 

2.1.2.1.1. Da Conclusão 

Ante tudo o que foi apurado, esta Comissão entende haver indícios 

de existência de irregularidades, entretanto, o poder de atuação da CPI é 

limitado, o que impede uma averiguação mais aprofundada dos fatos e, em 

razão disso, esta CPI RECOMENDA que sejam adotadas, as seguintes 

providências: 

v' No tocante às bombas de Infusão: 

- Que a Controladoria Municipal faça a abertura imediata de um PAF 

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falta de 

bombas de infusão por parte da Sr, Secretária Municipal de Saúde Rita de 

Kassía, da Diretora de Atenção Especializada, Sr.Wivian Meio; da Sr. Lysiane 

de Andrade Neto Amorim, do Sr. Márcio Petraglia e do Dr. Giuliano Rubatino; 

- Que a Procuradoria Municipal faça a abertura imediata de um PAD 

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falta de 

bombas de infusão da Sr,2  Secretária Municipal de Saúde Rita de Kássia, da 

Diretora de Atenção Especializada, Sr. Vivian Melo; a Sr.9  Lysiane de Andrade 

Neto Amorim, Sr. Márcio Petraglia e Dr. Giuliano Rubatino. 
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- Que seja encaminhada cópia deste relatório ao Ministério da Saúde 

e Secretária Estadual de Saúde para apurar a prática de atos de improbidade 

administrativa sobre as informações falsas repassadas oficialmente sobre a 

quantidade mínima de bomba de infusão quando do credenciamento dos 

leitos do Hospital de Campanha; 

- Que seja encaminhada cópia deste relatório para o Ministério 

Público Estadual para apurar a prática de atos de improbidade administrativa 

e possíveis crimes acerca das informações falsas repassadas oficialmente 

sobre a quantidade mínima de bomba de infusão quando do credenciamento 

dos leitos do Hospital de Campanha; 

2.1.2.2. Suspeitas de Irregularidades Relacionadas a Falta De 
Medicamentos Adequados 

Iniciamos este tópico fazendo um importante esclarecimento: o 

relatório parcial não descreveu falta total de medicamentos no Hospital de 

Campanha, o que lá tratamos foi da falta de medicamentos adequados de 

sedação e analgesia e, ainda, que o município tinha mecanismos 

administrativos para adquirir os medicamentos adequados, mas por 

inoperância administrativa deixou de comprar por dispensa de licitação e logo 

em seguida os remédios começaram a faltar no mercado. 

Na sessão realizada em 15 de junho, o relator desta Comissão 

informou que recebemos uma denúncia anônima sobre a falta de 

medicamentos adequados para sedação e analgesia. Junto a esta denúncia 

existe um documento assinado por um médico plantonista do Hospital de 

Campanha, Dr. Jonatas Barros de Guimarães Bernardes, que solicitou os 

medicamentos Midazolan, Fentanil e Rocurônio (fis. 4.982/4.984). 
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Referido documento comprova, como veremos no decorrer desta 

análise, que os médicos do Hospital de Campanha não podiam prescrever os 

medicamentos adequados e, ainda, na sessão de oitivas das servidoras do 

Hospital de Campanha estas declararam que, de fato, faltaram os 

medicamentos ideais (adequados) para sedação e analgesia. 

Iniciamos nossos trabalhos com o depoimento da farmacêutica do 

Hospital de Campanha, Sra. Ana Paula Moreira de Andrade Barbosa, que foi 

intimada através do ofício n.2  013/CPI n.9  01/2021 (fis. 3.353). 

Neste depoimento, ocorrido no dia 18 de maio de 2021, a 

Responsável Técnica da Farmácia do Hospital de Campanha disse que 

solicitou aquisição dos medicamentos ideais (adequados) para sedação e 

analgesia para a empresa vencedora da licitação, mas a empresa não os tinha 

para entregar. Diante dessa situação, a farmacêutica fez uma pesquisa no 

mercado para tentar adquiri-los por meio de uma dispensa de licitação, 

mas isto lhe foi negado sob o argumento de que não poderia realizar a compra 

direta. 

Vejamos trecho do depoimento da referida servidora: 

e que no hospital público a compra é feita via licitação, 
através do setor de compras da prefeitura, e que 
existem duas empresas habilitadas a fornecer para o 
Município e que quando precisa de medicamentos faz 
contato com as empresas- para saber tem os 
medicamentos solicitar, e que essa solicitação passa 
pela gerente do hospital de campanha e depois pela 
Secretária de Saúde e pelo setor de compras da 
Prefeitura e que esse trâmite é moroso;(..) 
(«.) 
Disse que chegou a cotar esse medicamento para 
compra em outras empresas, através da compra direta, 
já que os médicos estavam questionando a falta de 
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medicação, e que o preço que estava sendo praticado 
pelos medicamentos estava mais alto em razão da alta 
procura e que o jurídico do Município negou a aquisição 
e que em razão de ser uma situação atípica não poderia 
fazer essa compra direta, teria que ser o seu superior, e 
que isso nãofoi feito. 
(«.) 
Disse que os coordenadores do hospital de Campanha 
ouviram falar que algumas instituições iriam bloquear 
leitos para pressionar os órgãos governamentais em 
relação aos kit de intubação" 

Diante da negativa, a referida servidora, a Gerente Administrativa do 

Hospital, a RT da fisioterapia, a RT da enfermagem e a Diretora de Atenção 

Especializada tiveram a ideia de conversar com a Sr.4  Secretária de Saúde e 

sugerir a realização de bloqueio de leitos da UTI devido à falta desses 

medicamentos adequados. 

A reunião foi realizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e 

estiveram presentes o médico Responsável Técnico do Hospital de Campanha, 

a Diretora de Atenção Especializada, a Gerente do Hospital de Campanha, a 

Farmacêutica do Hospital de Campanha, a Coordenadora da Fisioterapia do 

Hospital de Campanha e a Secretária Municipal de Saúde. 

Nesta reunião, foi sugerido o bloqueio e informado que em outras 

localidades a medida havia sido adotada por falta dos medicamentos 

adequados, mas o médico RT do Hospital de Campanha, Doutor Gluiliano 

Rubatino Nogueira, afirmou que não necessitava fazer o bloqueio de leitos, 

conforme confirmou em seu depoimento, vejamos: 

"Na falta de medicamentos chamados de primeira 
linha/opção e com a ocupação total dos leitos, houve a 
sugestão, de bloqueios dos leitos para solução do problema? 
Houve alguma reunião para discutir este assunto? O que foi 
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decidido a respeito? Respondeu que houve uma reunião 
em que foi sugerido o bloqueio, mas que o depoente não 
acatou porque havia outros medicamentos aptos a 
suprir as necessidades. ( ..)" 

Todavia, verificamos através de denúncias anônimas recebidas pela 

Comissão, que existiam alguns grupos de WhatsApp dos servidores do 

Hospital de Campanha. Nestes grupos, vários servidores reclamam da falta de 

medicamentos adequados, inclusive o próprio médico Dr. Giuliano reclamava 

da falta de medicamentos. 

A antiga farmacêutica do Hospital de Campanha, Sra. Monalisa, em 

um desses grupos de WhatsApp chamado Gestão Hospital Campanha (fis. 

7.639/7.649) faz a seguinte declaração: 

"seg. 15defev. 
Monalísa Campanha 
Bom dia! Alguns esclarecimentos: Na farmácia nós temos 
haldol sim, inclusive a Fabiana fisio chegou a buscar uma 
ampola na farmácia mais cedo, não entendi alegar que não 
tinha na farmácia e que foi necessário abrir o carrinho, 
sendo que só foi na farmácia para solicitar a seringa. 
Foi enviado para a gerência as RIMS para aquisição de 
medicamentos no dia 04/02, só recebi parcialmente os 
empenhos para enviar para empresa no dia 12102, prazos 
que já era para estar entregando os medicamentos na 
farmácia. 
Foi feita uma exigência, que cheguei a falar com a 
coordenação que nesse momento de caos, não seria 
pertinente o que foi solicitado, enfim, nós entregamos o que 
foi solicitado e nem sei se foi analisado. 
Talvez muitos não saibam como funciona o sistema de 
compras no serviço público, as pessoas precisam se 
conscientizar que é bem diferente das aquisições do privado. 
Isso foi falado em reunião! 
Só acho que estar trabalhando em um serviço público é uma 
questão de escolha e não se adequar a realidade dos fatos se 
torna algo fadigan te e desnecessário. 
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Os substituintes para fentanil e midazolam que foram 
solicitados em substituição no passado, nós compramos e 
temos na instituição, que por sinal foi bem oneroso para o 
município. 
Mas como foi dito na reunião, eles não tem a eficácia como 
esperado, mas de qualquer forma foi adquirido e nos temos 
no hospital! 
Como esclarecido na reunião, só podemos adquirir os 
medicamentos de uma empresa, se ela está falta não 
conseguimos adquirir em outro lugar, infelizmente! 
Em relação aos empréstimos, já estamos devendo vários 
lugares, alguns já estão até me cobrando o pagamento de 
itens que ainda nem tenho para pagar. 
Como pedirei mais lá? 
Estamos sem alguns contratos para comprar de material 
médico hospitalar desde 2020, como já foi enviado ofício 
informando a coordenação e a gerência! 
Ou seja, já estamos em falta de alguns materiais, o que temos 
ajá são de empréstimos. 
Estou solicitando urgência no setor de compras e na empresa 
na entrega dos medicamentos, mas isso não depende 
somente de mim." 

Outro fato importante é que nesses grupos de WhatsApp os 

servidores começam a reclamar da falta de medicamentos no final de janeiro 

de 2021 (onda vermelha) e continuaram reclamando até meados de junho de 

2021, portanto, quando a esta Comissão emitiu seu relatório parcial deixou 

claro que a falta de medicamento adequado aconteceu porque a Secretaria 

Municipal de Saúde não agiu de forma rápida no momento que a empresa 

fornecedora de medicamento negou a entrega os medicamentos, logo quando 

os estoques foram acabando as empresas já não tinham o medicamento para 

fornecer, o que demonstra a falta de gestão e planejamento do município 

neste ponto. 

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Saúde, 

criou a Deliberação Covid-19 n.2  63 de 04/07/2020, que tinha o objetivo de 
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levantar as demandas de medicamentos necessários no enfrentamento à 

COVID, essa deliberação determinou que todos os Hospitais de Minas Gerais 

deveriam semanalmente "planilhar" os estoques de medicamentos e informar 

ao Estado para melhor gerenciar a demanda existente, sendo que existia uma 

técnica de troca de medicamentos entre os Hospitais, mas o Hospital de 

Campanha, algumas vezes, repassou de forma inadequada informações sobre 

os medicamentos conforme depreende-se às fis. 3.375/3.389. 

A Comissão solicitou através do oficio n.9  021/CPI n.2 02/2021 que a 

Dr.si Secretária Municipal de Saúde informasse quem era o servidor 

responsável por alimentar o SIGAF, documento juntado às fis. 3.407. 

A Secretária Municipal de Saúde respondeu ao questionamento 

acima através do ofício n° 315 /2021/GAB/SMS/PMCL no qual afirmou que a 

servidora responsável pelo preenchimento "dos dados do Município junto ao 

Sistema Integral de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF), é a 

farmacêutica Soraya Coeli Baeta da Silva, lotada na Farmácia Central do 

Município.", documento juntado às fls. 3.750. 

O Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica 

(SIGAF) é o software que auxilia na gestão da Assistência Farmacêutica no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS do Estado de Minas Gerais, para 

permitir o gerenciamento das ações referentes à Assistência Farmacêutica, ou 

seja, quais medicamentos o Hospital tem em estoque e a quantidade de 

medicamentos. 

Nesse sentido, o SIGAF durante o momento pandêmico surge como 

uma importante ferramenta que viabiliza a utilização de dados 

farmacoepidemiológicos mais precisos e farmacoeconômicos provenientes da 

identificação dos Hospitais e de minuciosos registros dos serviços 

farmacêuticos ofertados (quais medicamentos cada hospital tem em estoque). 
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Portanto, é utilizado para a otimização do sistema logístico de produtos 

farmacêuticos e, principalmente, melhor assistência e atendimento aos 

usuários do SUS durante a pandemia. 

A denúncia juntada às fis. 4.982/4.984, que tratou da solicitação do 

médico Dr. Jonatas Barros de Guimarães Bernardes para se comprar 

medicamentos de sedação e analgesia, demostra a tentativa do médico de 

cobrar da Direção a compra de medicamentos adequados, por isso 

questionamos a Diretora de Atenção Especializada (Sr.9  Diane Assis Coura 

Fidelis) se tinha ciência deste documento, sendo que a referida servidora 

disse que sim e que inclusive tentou solicitar um parecer da Procuradoria, 

mas a Sr.s1  Secretária Municipal de Saúde retirou o documento da 

Procuradoria e disse à Diretora que o pedido tinha que partir dela, logo a 

compra dos medicamentos não iria ocorrer devido ao valor do medicamento e 

ainda relatou sobre os bloqueios de leitos. 

Algumas denúncias anônimas recebidas destacam a informação da 

falta de medicamentos, vejamos: 

"Dr Giuliano Rubatino 
Infelizmente não tem como dessa forma aceitar ninguém e se 
não acharmos uma solução transferir os entubados por falta 
de insumos!" (fls. 7.637) 

"Dr Giulíano Rubatino 
Fabiana Fisioterapeuta 
Boa noite! 
Não temos muito o qfazer! 
Agora faltava era midazolam e Fentanil 
Essa gama de outras medicações 
estou sabendo agora" (fis. 7.637) 

Dr Giuliano Ruba tino 
Estão levando 16 ampolas 10 ml 
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fentanil 
16 ampolas midazolam 
4 ampolas Rocuronio 
Até amanhã 
Amanhã Luís Ricardo e Ryan vai 
olhar estoque para ver 
possibilidade de maior ajuda" (Jis. 7.637) 

"Dr. Ramon falou que são 2 pacientes 
intubados e pediu pra informar que 
tem 2 para intubar porém não tem 
sedação 
Dr. Ramon falou que são 2 pacientes 
intubados e pediu pra informar que tem 2 
para intubar porém não tem sedação 
Já passou para a Diane e a Vivian? 
Não sei ele me informou aqui agr 
enquanto fazia as ligações pros 
familiares 
Já passou para a Diarie e a Vívian? 
Não estou ciente que está faltando 
sedação! Ontem foi postado o 
estoque e não tinha falta'Hoje 
também com estoque!" (fis. 8.752) 

No depoimento a Servidora Sra. Diane Assis Coura Fidelis assim se 

manifestou: 

'(...) necessária de medicamentos para atender o 
hospital havia um questionamento de um médico sobre 
essa falta de medicamentos e sobre o uso de outros 
medicamentos; disse que não teve resposta do parecer 
sobre a compra de medicamentos primeira linha para 
sedação dos pacientes, e que encaminhou um oficio em 
maio pedindo um parecer jurídico e que a Secretária de 
Saúde requisitou esse oficio e o retirou do setor jurídico 
e que a depoente ainda não teve uma resposta do setor 
/urídico, se comprometendo a encaminhar esse 
documento para a Comissão. Disse que a Secretária de 
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Saúde lhe afirmou que é a gestora da saúde e que a 
depoente deveria lhe pedir autorização para ir até o 
jurídico para pedir um parecer para a compra dos 
medicamentos de primeira linha para sedação dos 
pacientes e que esse oficio tem número de protocolo e 
que na sua conversa com a Secretária de Saúde também 
estavam as senhoras Lourdes Maria, Regina, Maria e o 
senhor Carlos, e que nessa ocasião a Secretária de Saúde 
afirmou que não iria comprar o midazolan porque ele 
estava mais caro. Disse que não sabe dizer se o número 
de óbitos aumentou depois que começou a faltar o kit 
intubação de primeira linha, que seria preciso fazer 
uma análise." 

Conforme relatado pela depoente, a mesma entregou no dia 11 de 

maio de 2021 a Procuradoria Municipal o oficio de n.°  

071/2021//DAE/SMS/PMCL no qual solicita do Procurador Municipal um 

parecer para a compra por dispensa mediante à falta das medicações de 

sedação no Hospital de Campanha, fis. 6.115/6.116. 

Diante deste documento encaminhado a Procuradoria Municipal, o 

oficio de n. 109/CPI n.2  02/2021 foi enviado solicitando algumas 

informações, (fis. 6.654) 

A Procuradoria Municipal respondeu aos questionamentos através 

do oficio n.2 194/2021, de 19 de julho de 2021, fis. 6.697/6.699, que informa o 

seguinte: 

"() que não existem processos administrativas e ou 
notificações instauradas, com escopo de apurar 
eventual negativa de fornecimento medicamentos em 
face da empresa Vale Comercial Eireli. 
Esclareça-se que somente em maio de 2021 houve 
manifestação da aludida empresa sentido de informar 
ausência de estoque dos anestésicos e relaxantes 
musculares utilizados nos procedimentos de intubação 
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de pacientes de Covid-1 9, notadamente dos 
medicamentas Rocurônio e Propofol, fato justificado pela 
ausência de matéria prima e insumos de fabricação, bem 
como pela requisição administrativa de tais medicamentos 
realizada pelo Governo Federal; 
Imperioso citar que a instauração de processo 
administrativo poderia obstar e ou protelar o imediato 
atendimento da demanda, pelo que, baseado no princípio da 
eficiência e a necessidade de celeridade na aludida 
contratação, foi instaurada Dispensa de Licitação, a qual 
oportunizou a aquisição dos já citados medicamentos para . atender às demandas do Hospital Municipal de Campanha." 

Após o relatório parcial ser expedido, algumas pessoas nos 

afirmaram que a falta de medicamento adequados para sedação e analgesia 

seria mundialmente, mas como relatamos acima o que aconteceu de fato foi 

que os gestores Municipais de Saúde não praticaram nenhum ato 

administrativo para fazer a aquisição dos medicamentos quando eles ainda 

estavam disponíveis no mercado para aquisição. 

A dispensa de licitação para realização de compra dos medicamentos 

adeuados somente ocorreu após a emissão do relatório parcial, inclusive a 

Farmacêutica do Hospital de Campanha declarou a esta CPI que fez uma 

cotação no mercado, mas foi negada a compra por dispensa de licitação, sendo 

que somente em junho/julho foram feitas dispensa de licitação. 

No ano de 2020 nosso Município e o Hospital de Campanha, em 

raríssimas exceções, teve a capacidade máxima alcançada, seja porque não 

tínhamos a quantidade de vagas que afirmamos ter, seja porque tivemos uma 

quantidade menor de casos graves no município durante um período. 

Como os principais depoentes afirmaram, o planejamento do 

Hospital de Campanha ocorreu para 06 (seis) meses, podendo perdurar, no 

máximo, para 01 (um) ano e, por este motivo, os gestores não se preocupavam 
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com a quantidade/ estoque de medicamentos porque fizeram um 

planejamento de duração do Hospital muito aquém da real necessidade que 

foi percebida tardiamente. 

Como esse planejamento não aconteceu e o Hospital de Campanha 

não encerrou suas atividades dentro do prazo que havia sido previsto 

inicialmente, os medicamentos foram acabando e não conseguiram repor os 

estoque porque não tinham uma negativa formal da empresa, que ocorreu 

somente em maio/2021. 

Quando os gestores perceberam, tardiamente, que os estoques de 

medicamentos adequados acabaram, justificaram que a aquisição não poderia 

ser feita em razão dos valores altos que estavam sendo praticados no 

mercado, sendo esta a justificativa apresentada para não se comprar os 

medicamentos considerados de primeira linha. 

Vejamos parte de um print de uma conversa de um médico sobre 

valores de remédios, vejamos: 

"Falando a mesma língua entre vcs pq ninguém conversou 
comigo??? 
1- midazolam mais de 100 reías???? 
2- momento algum falei que não quero midazolam efentanil 
3-fui claro que tem pacientes que precisam deles que são de 
primeira linha 
4- se não falam comigo tem o ramom que exerce o mesmo 
papel??!" (fis. 9.337) 

Dr Ramon Campanha 
Dr Giuliano Rubatino 
Falando a mesma língua entre vcs pq ninguém conversou 
comigo??? 
1- midazolam mais de 100 relas???? 
Concordo com o Giulliano pois, como responsáveis pelo 
parte administrativa, pagar este valor pelo sedativo é 
um absurdo, praticamente um roubo 
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Dr Giuliano Rubatino 
Agora se achou cotato com um valor a menos isso não 
foi falado lá! 
Apenas escutei a Rita mencionando valores! 
Cotado" (fis. 9.339) 

A Comissão fez alguns questionamentos através do ofício n. 

028/CPI n.2  02/2021, a Sra. Herica Vieira Santos (Gerente da 

Superintendência Regional de Saúde de Barbacena) sobre os medicamentos 

(fis. 3.744/3.745). 

A Unidade Regional de Saúde de Barbacena, através do oficio 

SES/URSBRB n.2  96/2021, respondeu os questionamentos, juntado às 

conforme documentos de fis. 4.822/4.981. 

A Comissão também questionou através do ofício n.2  029/CPI n.2  

02/2021, o Sr. Luiz Ricardo Martins Ribeiro (Provedor do Hospital e 

Maternidade São José) sobre os medicamentos, (fis. 3.746) e o Hospital e 

Maternidade São José respondeu ao questionamento através do oficio n. 

169/06/2021, informando sobre o protocolo de intubação seguido pelo 

Hospital, bem como a lista de medicações que fazem parte do "kit intubação" 

do Estado de Minas Gerias e devidas referências técnicas, documento juntado 

às fis. 4.374/4.464. 

Solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde, através do oficio n.2  

045/CPI n.2  02 /2021, que nos enviasse a relação dos medicamentos que o 

município deveria encaminhar ao Estado semanalmente para controle de 

estoque, com os respectivos comprovantes de envio, fis. 4.744. 

Neste mesmo sentido questionamos através do ofício n.2  046/CPI n. 

02/2021, a Sra. Herica Vieira Santos (Gerente da Superintendência Regional 

de Saúde de Barbacena) sobre os medicamentos, juntado às fis. 4.745. 
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