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A Comissão recebeu várias denúncias anônimas sobre falta de 

medicamentos, e uma dessas denúncias seria de uma conversa da Secretária 

Municipal de Saúde, que diz o seguinte: 

"10 de abril de 2021 
Encaminhada 
3 óbitos cti essa noite 
Tudo grave 
Tem mais dois para irem 
Esse pessoal sem sedação adequada está descendo 
ladeira 
Muito difícil 
Eu entendo 
Bom dia!! 
Esse tipo de msg e muito grave né!! 
Precisamos ir apurando sem ninguém perceba e saibas. 
Oi bom dia 
Dr Rubatino quem te mandou? 
A questão da medicação é grave, mas sedação está difícil de 
comprar mesmo 
Mas a compra grande chega segunda a rarde" (fls.6.204) 

Quando do depoimento da Sr.?  Secretária Municipal de Saúde, lhe 

apresentamos print's referentes a conversas de WhatsApp e questionamos 

sobre o seu conteúdo, lhe dando a oportunidade e o tempo que fosse 

necessário para nos esclarecer sobre as referidas mensagens, mas a Sr. 

Secretária de Saúde se recusou a fazer. Perguntamos ainda se ela nos cederia 

seu telefone para ser periciado, mas tal pedido foi negado. 

A Comissão pensou em solicitar a quebra do sigilo dos conteúdos das 

conversas dos servidores do Hospital de Campanha e de todos os números 

citados nas denúncias anônimas, mas para tal situação acontecer 

precisaríamos de autorização judicial, sem mencionar o grande volume de 

dados que seriam disponibilizados, logo entendemos melhor que fizéssemos o 
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relatório final e indicássemos as autoridades responsáveis que se fizesse a 

quebra do sigilo quando da apuração dos fatos. 

Uma das soluções propostas pela falta de medicamentos seria o 

bloqueio de leitos, mas a Sr. Secretária Municipal de Saúde não acatou a ideia, 

já que o médico Dr. Giulliano Rubatino disse que não precisava deste ato 

administrativo, mas nos grupos de WhatsApp reclamava da falta de 

medicamento adequados. 

Em depoimento, a servidora Sr. Isabela Cristine Machado Cardoso 

manifestou-se sobre o bloqueio de leitos, vejamos: 

A depoente participou de alguma reunião em que foi 
sugerido o bloqueio de leitos como forma de pressionar 
o Estado em razão da falta de medicamentos de 
sedação? Ficou sabendo da reunião, mas não participou. 
Os responsáveis pelo Hospital de Campanha pensaram 
em fazer, o bloqueio da UTI devido à falta de 
medicamentos de sedação (kit intubação) para 
conseguir junto ao Estado o envio destes medicamentos? 
Não foi solicitado em momento algum. Embora alguns 
médicos tenham solicitado, não foi autorizado pela 
Secretária de Saúde.(...)" 

A servidora Sr.2  Diane Assis Coura Fidelis, assim se manifestou em 

seu depoimento: 

U(  ) 
Disse que em relação a sugestão de bloqueio de leitos, 
disse que concordou o mencionado bloqueio em razão 
da falta de medicamentos de primeira linha, que seda 
melhor os pacientes, e estes medicamentos não estavam 
chegando e queriam - fazer uma pressão maior no 
Estado para fornecer a quantidade ( ..) 
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Disse que na reunião que participou sobre a 
possibilidade de bloqueio de leitos foi falado sobre os 
pacientes estarem mordendo tubo, pela falta de 
sedação. 
(m)"  

Outro fato que causa estranheza é o Hospital de Campanha solicitar 

aos familiares dos pacientes ali internados a compra de medicamentos. Tal 

situação foi relatada pela servidora responsável pelo Hospital de Campanha, 

senão vejamos: 

"Disse que teve uma situação em que foi solicitado aos 
familiares de um paciente para adquirir um 
medicamento que é utilizado para intubação para o 
tratamento do mesmo, já que a compra no hospital de 
campanha é muito burocrática, disse que essa compra a 
familiar de paciente foi solicitada pelo Dr. Giuliano 
Rubatino." 

Ora, em razão da pandemia, foram permitidos vários facilitadores 

para aquisição de produtos e serviços que fossem necessários para o combate 

à pandemia, entre esses facilitadores, voltamos a repetir, permitiu-se a 

dispensa de licitação, o que afasta a justificativa apresentada de que o 

município deveria seguir as regras de licitação para adquirir os medicamentos 

adequados. 

A falta de medicamentos pode ter ocorrido mundialmente, mas se os 

gestores não tivessem se recusado a realizar a compra direta quando podiam 

e ainda tinha remédio disponível no mercado, a sua falta não teria ocorrido no 

Hospital de Campanha, pois como a Farmacêutica disse em depoimento, assim 

que empresa responsável pelo fornecimento de medicamentos se negou a 
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fornecer, ela fez uma pesquisa de mercado para comprar de forma direta, mas 

seu pedido foi negado. 

Outro ponto que merece destaque é a afirmação de que os 

medicamentos estavam com valores exorbitantes. Tal justificativa também cai 

por terra, posto que o município recebeu, e ainda possui em seus cofres, 

quantias altas e que poderiam ter sido utilizadas perfeitamente para a 

aquisição desses medicamentos adequados lá nos idos de fevereiro de 2021, 

não havendo desculpa plausível para que esta dispensa ocorresse apenas em 

maio de 2021. 

Os medicamentos que existiam no município eram sim para sedação 

e analgesia, mas não eram eficazes tratamento dos pacientes com COVID. Se os 

medicamentos adequados eram os que não haviam mais no estoque, eles 

deveriam ter sidos comprados assim que iniciou-se a baixa do seu 

quantitativo no município, para se proporcionar aos pacientes uma melhor 

qualidade de tratamento. 

Ressaltamos que tais medicamentos só foram adquiridos após a 

emissão do relatório parcial que indicou a falta de medicamentos adequados. 

Nos autos desta CPI existe um documento do médico do Hospital de 

Campanha datado do dia 12 de maio deste ano que trata da falta de 

medicamentos adequados para sedação e analgesia e, ainda, existem 

depoimentos de servidoras do Hospital confirmando tal fato e as conversas 

entabuladas por mensagens entre os trabalhadores do Hospital que afirmam a 

falta dos medicamentos, as consequências que essa falta desencadeia e a 

necessidade urgente de aquisição, o que demonstra a importância de tais 

medicamentos para que seja entregue ao paciente um bom atendimento e que 

lhe seja proporcionado um tratamento, no mínimo, digno e adequado. 
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Importante aqui destacar a diferença de condutas existentes, nesse 

tocante, entre os responsáveis em gerir o Hospital de Campanha e os gestores 

da Policlínica. 

Em depoimento prestado nesta CPI, o gerente da Policlínica, Sr. 

Marcelo, afirmou que na Policlínica não faltou os medicamentos adequados 

para sedação e analgesia, pois quando percebeu que poderia haver um 

aumento considerável de pacientes providenciou a aquisição dos 

medicamentos para manter em seu estoque, chegando, inclusive, a emprestá-

los ao Hospital de Campanha. 

2.1.2.2.1. 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 aos medicamentos: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias pela demora em 

autorizar a dispensa de licitação para comprar os medicamentos devido a 

negativa da empresa vencedora da licitação de fornecimento de 

medicamentos e a negativa de bloqueio de leitos por parte da Secretária 

Municipal de Saúde e do Dr. Giuliano Rubatino; 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias pela demora em 

autorizar a dispensa de licitação para comprar os medicamentos devido a 

. 
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negativa da empresa vencedora da licitação de fornecimento de 

medicamentos e a negativa de bloqueio de leitos por parte da Secretária 

Municipal de Saúde e do médico Dr. Giuliano Rubatino; 

- Que seja encaminhado cópia do relatório para o Ministério Público 

Estadual para apurar a prática de atos de improbidade administrativa e de 

crime sanitário em razão da demora em autorizar a dispensa de licitação para 

comprar os medicamentos adequados devido a negativa da empresa 

vencedora da licitação de fornecimento de medicamentos. 

2.1.2.3. Irregularidades Relacionadas à Quantidade de Leitos 
Existentes no Hospital de Campanha 

Desde que a CPI começou suas atividades, tínhamos a informação 

que o município quando iniciou o atendimento no Hospital de Campanha não 

havia disponibilizado no local a quantidade de leitos que informou para 

credenciamento junto à Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da 

Saúde. 

O município afirmava que tinha 10 (dez) leitos de UTI e 40 

(quarenta) leitos clínicos no Hospital de Campanha, inclusive conseguiu o 

credenciamento do Hospital junto aos órgãos de saúde responsáveis 

apresentando tal afirmativa, contudo os servidores responsáveis pelo Hospital 

de Campanha afirmam fato diverso. 

No depoimento, às fls. 3.701/3.706, a servidora Sr. Vivian Franca 

Barbosa de Castro, afirmou que não tínhamos todos os leitos que o município 

afirmava existir no Hospital de Campanha, vejamos: 

"(..)Disse que quando assumiu realizou um trabalhou 
de reorganização do hospital e quando assumiu tinha 
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37138 leitos clínicos e 10 leitos de UTI e que atualmente 
tem 40 leitos clínicos, 10 de UTI e dois leitos de sala 
vermelha, que fica próximó a UTI. 
(...)" 

Em seu depoimento às fis. 5.935/5.939 a Sr.LI Isabela Cristine 

Machado Cardoso declarou que não tínhamos os leitos declarados pelo 

Município: 

"... que em 2020 haviam 8 leitos de UTI e 26 leitos 
clínicos, sendo que atualmente há 52 leitos, sendo 10 de 
CTJ, 2 salas vermelhas e 40 leitos de internação." 

No depoimento, às fis. 5.925/5.933 a Sr.9  Diane Assis Coura Fidelis 

Diretora de Atenção Especializada, também confirmou que não tínhamos 

todos os leitos no Hospital de Campanha no ano de 2020, vejamos: 

".. e que quando chegou ao hospital alguns quartos 
eram utilizados pelos funcionários e que existiam de 
fato 30 a 35 leitos clínicos e no CNES tinha 40 leitos 
clínicos e 10 leitos de CTI, e que o hospital recebia por 
essa realidade sem que ela existisse de fato." 

Esta Comissão, diante desta denúncia, encaminhou o ofício n. 

118/CPI n.2  02/2021 ao Diretor-Presidente da PRODEMGE requerendo os 

chat's das conversas existente no SUSFácil entre o Hospital de Campanha de 

Conselheiro Lafaiete e a regulação do SUSFácil de l3arbacena para 

fundamentar nosso relatório (6.665). 

O Diretor-Presidente da PRODEMGE respondeu ao questionamento 

através do oficio PROD.PRE n.° 0282/2021, juntado às fls.6.845/6.848. 
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A Comissão, para tentar esclarecer a situação, requereu novamente 

ao Diretor-Presidente da PRODEMGE os chat's das conversas existentes entre 

o Hospital de Campanha e a regulação do SUSFácil, questionamento feito 

através do o oficio n.2  138/CPI n.2  02/2021 anexado às fis. 7.602. 

Em sua resposta, ofício PROD.PRE. n.2  00299/2021 

fls.7.650/7.652, encaminhou as conversas do chat e nestas conversas as 

operadoras do sistema pelo Hospital de Campanha afirmam que não tínhamos 

a quantidade declarada de leitos clínicos, vejamos: 

E ainda, temos uma denúncia que o Hospital de Campanha não 

recebeu pacientes, mas tinha leitos livres, documento juntado às fls. 

6.432/6.438. 

E através das denúncias anônimas recebidas verificamos que 

médicos relataram que não existiam os 10 (dez) leitos de UTI e em uma dessas 

conversas a Secretária Municipal de Saúde afirma que o Hospital de 

Campanha tinha 8 (oito) leitos, vejamos: 

"Rita Vou tentar aqui. 
Estamos na correria, pacientes graves. 
Teremos que vê como fazer no total são 9 pacientes agora 
para o CTI 
Mas não era p aceitar mais.. 
Não aceitou 
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Paciente ficou grave na ala 
Só temos estrutura p11 
Estamos trocando um que está 
melhor para colocar o grave" 07s. 9.822 

Tivemos outras denúncias anônimas, vejamos: 

25 de março de 2021 
Giuliano me respondeu 
Rita, realmente não existe leito disponível 
Muito Obrigada!! 
então acho prudente mudarmos na planílha para não 
termos problemas... 
Giu, olhei de quarto em quarto, existem apenas 37 leitos 
neste local. 
Nenhuma vaga e nenhuma maca disponível 
Todos leitos ocupados 
Sim 
Boa noite" (f Is. 6.206) 

"Num ato de engenharia de alta sofisticação conseguimos 
colocar os 10 leitos do CTI dentro do setor rs. Agora 
conseguindo os monitores está resolvido 
Num ato de engenharia de alta sofisticação conseguimos 
colocar os 10 leitos do CTI dentro do setor rs. Agora 
conseguindo os... 
Dr Ramon estamos tentando, na verdade precisamos dos 
cabos, pq os monitores nós temos! 
Beliche" (fis.  8.749) 

Conforme destacamos anteriormente, essa Comissão recebeu um 

documento emitido pelo Ministério Público que seria a degravação de áudio 

do médico regulador Dr. Bruno Policaro que fez uma denúncia no grupo de 

WhatsApp da região Centro-Sul no qual afirma, em apertada síntese, o não 

recebimento de pacientes na UTI do Hospital de Campanha e que tinham 

algumas justificativas, vejamos: 
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"Bom dia pessoal. Eeeeé, como eu até ia falar isso na reunião 
agora, mas eu já vou 
adiantando por aqui. Com  todo respeito às autoridades, com 
todo respeito à pessoa do prefeito de Lafaiete, mas essa 
reclamação dele, essa surpresa, eeeeeé, acho que não pode 
ser levada muito em consideração, por que? Tudo bem que 
Lafaiete segundo ele falou o hospital de campanha tá com 
um leito ocupado só. Porém pacientes pra ir pra lá tem e 
infelizmente eles negam esses pacientes tá, é alegando 
porque a UTI deles não tá funcionando como UTI está 
funcionando mais como uma sala vermelha, uma sala de 
estabilização, porque eles negam alegando que não tem 
aparelho de hemodiálise, eles negam falando que não tem 
bomba de infusão suficiente para todos os pacientes, tá, 
então, por isso que tá vazio, porque paciente pra ir tem, tem 
paciente cadastrado na policlínica de lá, tem paciente 
cadastrado na Maternidade São José pra ir pra lá, tá, então, 
eeeeé, isso aí não faz sentido, eeeeeeeé, já vieram 3 ou 4 
pacientes de Lafaiete pra Barbacena, 2 de Congonhas, só 
esta semana pra Barbacena, justamente porque eles alegam 
isso, que não tem hemodiálise, que não tem bomba de 
infusão. Outro dia eles negaram paciente porque o 
ventilador mecânico não suportava, eeeeé, ventilar esse 
paciente, esse paciente teve que ser levado as pressas pra 
sala vermelha da Maternidade São Jose, então, assim, é 
muito complicado, eeeeé, eles tão olhando muito essa parte, 
tem a questão política também, mas essa parte de saúde 
mesmo intrinsicamente falando não, eles não estão olhando, 
n é. ,, 

Portanto, a justificativa para o não recebimento de paciente no ano 

de 2020 nos leitos de UTI, era porque que não tínhamos os 10 (dez) leitos de 

UTI e muito menos tínhamos os equipamentos e recursos necessários para 

esses leitos. 

Portanto, o município, de forma leviana, inaugurou o Hospital de 

Campanha com uma quantidade de leitos existentes apenas no papel, mas a 
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realidade era outra. Esse erro existiu para permitir a abertura do Hospital, já 

que seu credenciamento se deu com a abertura de 10 (dez) leitos de UTI e 40 

(quarenta) leitos clínicos, dando uma falsa sensação de proteção à sociedade e 

às autoridades sanitárias durante o ano de 2020, e o pior, recebiam valores 

referentes aos leitos inexistentes, pois oficialmente, nos sistemas, tais leitos 

existiam e, por este motivo, as remessas de recursos financeiros eram 

realizadas. 

2.1.2.3.1. 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: 

si' No tocante aos leitos: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falsa 

informação de quantidade de leitos no Hospital de Campanha por parte da 

Secretária Municipal de Saúde, Sr. Rita de Kássia, da Diretora de Atenção 

Especializada Vivian Meio; do Gerente Administrativo Sr. Márcio Petraglia; 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falsa 

informação de quantidade inferior de leitos no Hospital de Campanha por 

parte da Secretária Municipal de Saúde, Sr. Rita de Kássia; da Diretora de 

Atenção Especializada Vivian Melo; do Gerente administrativo do Hospital de 

Campanha, Sr. Márcio Petraglia; 
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- Que seja encaminhado cópia do relatório para o Ministério da 

Saúde, Secretária Estadual de Saúde, para apurar a prática de atos de 

improbidade administrativa e a existência de crime ao erário e crime sanitário 

a respeito da quantidade de leitos inferior ao declarado oficialmente no ano 

de 2020 e que em razão disso o município recebeu valores de forma 

inadequada já que não tinha os leitos declarados 

- Que seja encaminhada cópia do relatório para ao Ministério Público 

Estadual, Ministério Público Federal e Policias Civil e Federal para apurar a 

suposta prática de atos de improbidade administrativa, a existência de 

suposto crime ao erário Federal e Estadual e crime sanitário por ter criado 

leitos de UTI e clínicos junto ao SUS, mas no ano de 2020 referidos leitos 

inexistiam no Hospital de Campanha; 

- Que o município devolva os valores recebidos indevidamente pelos 

leitos que não existiam no Hospital de Campanha. 

2.1.2.4. Ventiladores e Respiradores Mecânicos usados no Hospital de 
Campanha 

O município recebeu uma doação de respiradores para ventilação 

mecânica através de um termo de ajustamento de conduta do Ministério 

Público do Trabalho, no total de 13 (treze) ventiladores. 

Esta Comissão requereu que fosse juntado aos autos o requerimento 

de n.2  187/2021 de autoria do Vereador Oswaldo Alves Barbosa, no qual 

foram feitos alguns questionamentos sobre "respiradores' juntado às fls. 626. 

A Secretária Municipal de Saúde respondeu ao questionamento 

através do oficio n° 253/2021/GAB/SMS/PMCL, juntado às fís. 627/891. Na 

resposta, a Sr.2  Secretária Municipal afirma que fez um plano de trabalho 
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junto ao Ministério Público do Trabalho para a aquisição dos respiradores que 

foram doados pela Gerdau S/A com intervenção da ADECOL, sendo a empresa 

fornecedora dos equipamentos denominada Medker Equipamentos 

Hospitalares LTDA. 

O Município recebeu 03 (três) respiradores da marca Takaoca, 07 

(sete) respiradores da marca intermed, e 3 (três) respiradores da marca bird, 

pelo valor total de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais), logo cada 

respirador custou o valor unitário de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

• reais). 

A Agência Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete - ADECOL 

firmou contrato de compra e venda dos respiradores com a empresa Medker 

Equipamentos Hospitalares LTDA. (fls.671/673), sendo que neste ajuste está 

descrito que o município iria vistoriar os respiradores, conforme consta do 

laudo (fis. 674/675) anexado ao instrumento. 

A ADECOL somente comprou os respiradores porque o município 

vistoriou e autorizou a aquisição daqueles 13 (treze) respiradores e que os 

respiradores usados poderiam ser adquiridos em razão da Medida Provisória 

n.2  926, de 20 de março de 2020, vejamos: 

"Art. 42-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a 
que se refere o caput do art 42  não se restringe a 
equipamentos novos)  desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcionamento do bem adquirido." 

A vistoria dos respiradores e a autorização foram emitidas pelo Dr. 

Giulliano Rubatino, que afirmou que os aparelhos eram eficazes. 

O contrato firmado para aquisição dos respiradores determinava 

que a empresa vendedora iria garantir as condições de uso e funcionamento 
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dos equipamentos e, ainda, existia uma garantia contratual fixada pelo prazo 

de 03 (três) meses. 

A Gerente do Hospital de Campanha quando foi inquirida da CPI 

declarou o seguinte: 

"Disse que quando chega até ela que os respiradores 
precisam de manutenção que providencia a mesma, que é 
comum o empréstimo entre as instituições; disse também 
que nunca utiliza o respirador no paciente se a fisioterapia 
não o autorizar" 

Esta Comissão solicitou esclarecimentos a Secretaria Municipal de 

Saúde sobre respiradores através do oficio n.9  025/CPI n.2  02/2021, (fis. 

3.739/3.740). 

A Secretaria Municipal de Saúde respondeu através do oficio n° 

364/2021/GAB/SMS/PMCL (fis. 4.999/5.166), que o município adquiriu 15 

(quinze) aparelhos, vejamos: 

"(.)19 (dezenove) aparelhos. Neste interim e durante seu 
funcionamento, dos 19 (dezenove), 10 (dez) tiveram 
problemas técnicos e se encontram em manutenção, 
restando 09 (nove) em funcionamento. Esclarecemos que 
como o hospital não pode parar seus serviços, 
principalmente no caso da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e o tempo para reparo desses equipamentos 
demandam um tempo maior, foi necessário adquirir 
respiradores para atender as necessidades essenciais da 
unidade. Sendo assim, foram adquiridos 06 (seis) 
respiradores da marca Carmel. Diante do exposto, ficaram 
assim divididos os 15 (quinze) aparelhos em uso: 10 (dez) 
nos leitos de UTI do hospital campanha, 03(três) na 
policlínica municipal e 02 (dois) na sala vermelha 
implantada no hospital campanha" 
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Foi encaminhado o ofício n.9  052/CPI n.2  02/2021 no qual 

questionamos a Secretaria Municipal de Saúde sobre a situação dos 

equipamentos utilizados para ventilação mecânica dos pacientes internados 

no Hospital de Campanha e na Policlínica Municipal esse eles são certificados 

pela ANVISA (fis. 4.751). 

A Secretaria Municipal de Saúde respondeu às fis. 5.993/5.996, o 

seguinte: 

"Informamos que os equipamentos utilizados pelo Município 
de Conselheiro Lafaiete no Hospital Municipal de Campanha 
e na Policlínica Municipal das marcas GE e Carmel são 
certificados pela ANVISA. (Anexo 1) 
Em relação aos ventiladores mecânicos adquiridos através 
do TAC entre o Ministério Público do Trabalho e a Gerdau, 
por meio da Adecol, informamos que os equipamentos 
atendem a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que 
dispõe "Sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus pelo surto de 2019' Em seu art., 
4° determina que: 
Art. 40  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que 
se refere o caput do art. 42  não se restringe a equipamentos 
novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas 
condições de uso e funcionamento do bem adquirido. 
(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020), e 
revogado em 31 de dezembro de 2020, portanto posterior a 
data de aquisição dos mesmos." 

Diante desta situação e das informações obtidas no site da ANVISA 

que indicavam a aquisição, pelo município, de respiradores obsoletos e 

"baixados", entendemos por bem intimar para depor a Responsável Técnica 

de Fisioterapia do Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete (Sra. Fabiana 

Gonçalves Resende - ofício n.2  040/CPI n.2  02/2021 - fis. 4.739), a 

Responsável Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal de Conselheiro 
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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). 

A Responsável Técnica de Fisioterapia do Hospital Municipal de 

Conselheiro Lafaiete quando foi inquirida nesta CPI (fis. 5.916/5.923) 

declarou o seguinte: 

"Perguntada quantos respiradores foram adquiridos para o 
Hospital de Campanha, disse que via Adecol e Gerdau foram 
adquiridos 13 ventiladores e recebeu no hospital de 
campanha, dez e que como não tinha muitos pacientes no 
hospital no início da pandemia e que os ventiladores eram 
muito antigos, e que não foi consultada para essa aquisição e 
que esta foi feita pelo Dr. Giuliano Rubatino e pelo Márcio, e 
que não via efetividade desses ventiladores nos pacientes do 
hospital e que procurou a Rita para falar da necessidade da 
aquisição de novos ventiladores para o hospital e que depois 
a Vale doou 6 ventiladores novos para o hospital, mas que o 
hospital possuía 10 leitos de UTÍ, e que chegou momentos de 
se intubar pacientes na enfermaria e que a nova gestão do 
hospital, Vivian entrou em contato com a empresa que 
vendeu os ventiladores para fazer a manutenção que disse 
que esta não compensava, e que conversou com a Diane e 
conseguiu adquirir 6 ventiladores novos. Perguntada sobre 
quantos respiradores são necessários para o bom 
funcionamento do Hospital de Campanha, disse que são 
necessários 10 ventiladores já que são 10 leitos. Perguntada 
sobre qual a função de um respirador, disse que ele funciona 
como um pulmão artificial. Sabe detalhar se os respiradores 
adquiridos quando da abertura do Hospital de Campanha 
estavam em condições de funcionamento, se atendem os 
protocolos de qualidade, se seriam obsoletos e se teriam 
peças para reposição no mercado, disse que isso te que ser 
respondido pela manutenção, mas que na sua opinião estes 
respiradores não atendiam e já estavam condenados pela 
venda e alguns dos ventiladores que 
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tem no hospital de campanha já não fabricam mais peças. Os 
respiradores 
adquiridos apresentam dificuldades de manuseio e 
incapacidade de ventilar "o pulmão duro", disse que foi por 
isso que solicitou em agosto que se fizesse nova aquisição de 
ventiladores, principalmente se o paciente for obeso Diante 
das perguntas acima, os respiradores seriam eficazes na 
intubação dos pacientes disse que hoje são sim. Quais foram 
os parâmetros utilizados para determinar aquisição dos 
respiradores, notadamente no início da operação do hospital 
de campanha, disse que essa compra não foi feita pela 
depoente e sim pelo Dr. Giuliano Rubatino e pelo 
administrador anterior do hospital, Márcio. Quem é o 
responsável por aferir as condições dos respiradores e 
liberá-los para opera ção,disse que é um técnico de 
manutenção e que tem uma empresa que presta serviços e 
que essa empresa é de Juiz de Fora, e que os respiradores 
foram adquiridos dela, Algum dos respiradores já foi trocado 
ou teve que ser feita a manutenção ou reparo, disse que sim. 
Todos estão funcionando, são eficazes e atendem as 
especificações técnicas para o tratamento do COVID, disse 
que dos 10 ventiladores que recebeu só tem .2 em 
funcionamento. Quais os parâmetros 
analisados para autorizar ou não a utilização de um 
respirador, disse que quando o respirador chega para a 
fisioterapia tem que chegar calibrado. Quando apresentam 
defeitos, qual o tempo médio para reparo dos respiradores, 
disse que demora um pouco porque tem que abrir ordem de 
serviço e que a Diane pode responder. Em alguma ocasião, o 
número de respiradores em condições de funcionamento foi 
deficitário em relação ao número de leitos ou pacientes, 
disse que sim. Já houve necessidade de liberação de algum 
respirador ou outro equipamento, mesmo não estando em 
plenas condições, disse que a partir do momento que o 
respirador não funcionamento ele é retirado do uso e que 
atualmente não tem mais esse problema porque tem 
ventiladores novos, Havendo necessidade de aquisição de 
respiradores ou outros equipamentos, qual o tempo médio 
para resposta, disse que em setembro conversou com a 
Secretaria de Saúde e que os respiradores chegaram em 
outubro doados pela Vale e que agora foi mais fácil porque a 
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Diane correu atrás e conseguiu 6 respiradores novos. 
Alguma vez já ocorreu negativa ao pedido de aquisição de 
respiradores, disse que várias vezes. Todos os equipamentos 
para assistência ao paciente estão funcionando em perfeitas 
condições, disse que tem falta de alguns materiais, 
inclusive máscaras para MI, citando a questão dos 
cabrestos, e que o município 
não comprou máscaras para VNI as que tem a depoente 
conseguiu de doação. Qual o limite de percentual de oxigênio 
para cada paciente entubado, disse que não sabe informar, 
mas que com a gestão nova do hospital foi adquirido um 
cilindro de oxigênio instalado na entrada do hospital e que 
mesmo antes da abertura do hospital havia sugerido a 
aquisição de uma usina para o hospital e que agora não 
falta mais oxigênio. Sabe dizer o motivo de se instalar uma 
usina de oxigênio no hospital de campanha quase um ano 
após o início do funcionamento do hospital, disse que 
entende que sua fala não era importante para a gestão do 
hospital e que o consumo de oxigênio era absurdo em 
relação ao consumo atual e que o abastecimento era diário. 
CJ 
Disse que o primeiro paciente do hospital entrou no dia 
03 de junho de 2020; disse que quem comprou o 
ventiladores foi o Dr. Giuliano Rubatino e o gerente do 
campanha na época, Márcio, e que eles tinham contato 
na empresa que vendeu os respiradores e que comunicou 
os dois que os respiradores não eram efetivos em relação a 
ventilar o "pulmão duro" e que comunicava estas situações 
através de ofícios aos responsáveis, mas que não tem cópias 
desses documentos; disse que esses respiradores chegaram a 
ser usados para intubar pacientes no hospital de campanha, 
e que não pode afirmar que o uso desses respiradores 
contribuiu para morte de algum paciente, e que alertou 
alguns médicos que os respiradores não funcionavam bem e 
que o Dr. Giuliano afirmou que comprou aqueles porque 
eram aqueles que estavam disponíveis no mercado, e 
que na época que só tinha esses 10 não chegou a ter os 
10 leitos de UTI ocupados" 
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A Diretora de Atenção Especializada Responsável quando ouvida 

por esta Comissão (fis. 5.926/5.933) declarou o seguinte: 

"Quantos respiradores foram adquiridos para o Hospital de 
Campanha, disse que pode falar na sua gestão de 2021 em 
que foram adquiridos 6 respiradores novos. Todos estavam 
funcionando e são eficazes desde o dia que chegaram no 
Hospital de Campanha, disse quê quando assumiu foi 
informado pelos fisioterapeutas e médicos que os 
respiradores não estavam atendendo e que foi necessário 
adquirir respiradores e que hoje o hospital conta com 13 
respiradores condições de uso e que tem 2 em manutenção; 
disse quê quando assumiu conseguiu adquirir os 
respiradores que foram necessários. Quantos respiradores 
foram adquiridos para o Policlínica, disse que para a 
policlínica nesta gestão não foi adquirido nenhum 
respirador, que os que estão lá são os que já tinha no 
Município, inclusive um que estava no hospital de campanha; 
disse que quando assumiu na policlínica tinha 3 e agora tem 
4 e no hospital de campanha agora tem 13, tendo sido 
adquiridos 6 na sua gestão e tem 6 respiradores em desuso. 
Todos estavam funcionando e são eficazes desde o dia que 
chegaram à Policlínica, disse que os 4 respiradores que tem 
na policlínica atendem a demanda, apesar de serem mais 
antigos. Algum dos respiradores já foi trocado ou teve que 
ser feito à manutenção ou reparo, disse que desde que 
assumiu a gestão teve que pegar os respiradores da inter 5 e 
mandar para manutenção e que tem 6 respiradores que não 
tem como realizar a manutenção e que estão parados. Todos 
estão funcionando e são eficazes e atendem as especificações 
técnicas para o tratamento do COVID. Quantos respiradores 
foram adquiridos para o Hospital de Campanha, disse que 
adquiriu na sua gestão 6 respiradores. Quantos respiradores 
são, necessários para o bom funcionamento do Hospital de 
Campanha, disse que atualmente o hospital está 
funcionando com 1 respiradores. Sabe,4etalhar se os 
respiradores adquiridos quando da abertura do Hospital de 
Campanha estavam em condições de funcionamento, se 
atendem os protocolos de qualidade, se seriam obsoletos e se 

94 



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

teriam peças .para reposição no mercado, disse que os 
fisioterapeutas teriam mais propriedade para falar sobre o 
assunto. Os respiradores adquiridos apresentam dificuldades 
de manuseio e incapacidade de ventilar mo pulmão duro", 
disse que os novos tem condições sim e que o técnico da, 
empresa treinou os funcionários do hospital. Diante das 
perguntas acima, os respiradores seriam eficazes na 
intubação dos pacientes, disse que com certeza. Quais foram 
os parâmetros utilizados para determinar a aquisição dos 
respiradores, notadamente no início da operação do hospital 
de campanha, disse que não estava na abertura do hospital 
de campanha e que não saberia dizer. Quem é o responsável 
por aferir as condições dos respiradores e liberá-los para 
operação, disse que é o fisioterapeuta e o médico. Algum dos 
respiradores já foi trocado ou teve que ser feita à 
manutenção ou reparo, disse que esse 'ano assim que 
assumiu a gestão mandou alguns respiradores para 
manutenção e que dois voltaram sendo que um está no 
hospital de campanha e outro na policlínica e que dois ainda 
estão em manutenção. Quais os parâmetros analisados para 
autorizar ou não a utilização de um respirador, disse que o 
fisioterapeuta e o médico que sabem responder. Quando 
apresentam defeitos, qual o tempo médio para reparo dos 
respiradores, disse que assim que o fisioterapeuta e o médico 
avisam sobrt o problema do respirador, reserva são 
substituídos e em, seguida remetidos para manutenção. Em 
alguma ocasião, o número de respiradores em condições de 
funcionamento foi deficitário em relação ao número de leitos 
ou pacientes, disse que quando assumiu a gestão a 
quantidade de respiradores não era suficiente e foi feita a 
compra imediata de 6 respiradores. Já houve necessidade de 
liberação de algum respirador ou outro equipamento, 
mesmo não estando em plenas condições, disse que não sabe 
dizer porque isso cabe ao fisioterapeuta e o médico. 
Havendo necessidade de aquisição de respiradores ou 
outros equipamentos, qual o tempo médio para 
resposta, disse que não tem muito problema para 
aquisição de equipamento e que essa compra de 
respiradores aconteceu em 4 horas e que teve total 
apoio do Prefeito, da Assessoria Jurídica e do Setor de 
Compras, e que o que demora é se o processo de compra 
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estiver inadequado e que a entrega dos respiradores 
ocorreu em 7 dias inicialmente. A senhora já se reuniu 
com a Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria e 
com Prefeito para tratar da aquisição de respiradores, 
disse que sim. Já ocorreu negativa para o pedido de 
aquisição de respiradores, disse que não (.j. 

A Responsável Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal de 

Conselheiro Lafaiete em seu depoimento (fis. 5935/5.939) declarou o 

seguinte: 

respiradores foram adquiridos para o Hospital de 
Campanha? Todos estavam funcionando e são eficazes desde 
o dia que chegaram no Hospital de Campanha? No período 
de 2020 foram adquiridos 13, sendo que destes 6 eram bons 
e ineficazes para suprir a necessidade dos' enfermos. 'Hoje, 
em 2021, são 12 equipamentos bons, adquiridos 
recentemente, capazes de atender as necessidades. Algum 
dos respiradores já foi trocado ou teve que ser feito à 
manutenção ou reparo? Há .1 em reparo, e os outros que não 
funcionam foi realizada a tentativa de reparo, mas sem 
sucesso. Todos estão funcionando e são eficazes e atendem 
as especificações técnicas para o tratamento do COVID? 
Hoje, sim, mas há um ano, não. Todos os equipamentos para 
assistência ao paciente estão funcionando em perfeitas 
condições? Descrever quais são. Ventiladores, sim, mas 
monitores há alguns com problemas no cabeamento; há 11 
monitores funcionando corretamente e há que 2 precisam de 
reposição de peças. 

Diante de tais depoimentos, vimos a necessidade de se ouvir a 

Gerente do Hospital de Campanha sobre os respiradores, o que foi feito 

através do ofício de n.2  053/CPI n.2 02/2021 juntado às fis. 4.752. 
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Destacamos que alguns dos referidos respiradores adquiridos 

estavam baixados na ANVISA e somente poderiam ser vendidos se a empresa 

fornecesse garantia, mas o município não solicitou a garantia dos 

equipamentos no prazo existente. 

Neste ponto recebemos denúncia anônima sobre a qualidade destes 

ventiladores adquiridos através do TAC do MPT/GERDAU/ADECOL, vejamos: 

"Os outros Ventiladores não podemos correr risco de colocar 
nestes pac, com. tal gravidade" (f is. 9.348) 

A Gerente do Hospital de Campanha respondeu através do oficio n° 

002/2021/HOSP, de forma sucinta, que os respiradores adquiridos através do 

TAC não funcionavam; que o município recebeu 06 (seis) respiradores de 

doação da Vale e adquiriu outros 06 (seis) respiradores com recursos 

próprios, mas junto da resposta foi anexado um oficio do antigo Gerente do 

Hospital, Sr. Márcio Petraglia, onde ele solicita da FIAT a manutenção nos 

respiradores comprados através do TAC do MPT. 

O que causa estranheza é que menos de 10 (dez) dias após da 

inauguração do Hospital de Campanha, o Gerente Administrativo da época 

solicitou através do ofício n.2  005/2020 (fis. 4.990) a manutenção de 

respiradores a outra empresa, sendo que a empresa Medker tinha que 

proporcionar a manutenção e reparos nos equipamentos, por força contratual, 

já que no contrato foi fixada garantia dos respiradores. 

Para piorar ainda mais a situação, foi a motivação usada no ofício 

para solicitar à FIAT a realização da manutenção dos 13 ventiladores, 

afirmando que ..foram  reaproveitados de outro hospital e são muito antigos...' 

o que demonstra a falta de gestão do município. 

97 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Questionamos o município se os referidos respiradores adquiridos 

são eficazes e se existia teste de calibragem, mas verificamos que os testes de 

calibragem que nos foram enviados não podem atestar a qualidade dos 

respiradores. 

Assim, observamos que os respiradores já foram comprados em 

situação junto a ANVISA como "baixados", em menos de 10 (dez) dias após a 

aquisição apresentaram defeito e em vez do município solicitar da empresa 

vendedora a manutenção dos aparelhos, utilizando-se de garantia prevista 

contratualmente, não o fez e solicitou de uma terceira empresa os reparos 

afirmando que os equipamentos eram reaproveitados e muito antigos, ou seja, 

a condição de ineficácia poderia ser facilmente constatada quando da 

aquisição. 

2.1.2.4.1. 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 aos respiradores: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a 

aquisição dos respiradores reaproveitados, antigos e obsoletos, bem como a 

falta de exigência junto à empresa Medker Equipamentos Hospitalares LTDA. 

da garantia de manutenção dos aparelhos prevista contratualmente, devendo 

ser ouvidos a Secretária Municipal de Saúde, Sr. Rita de Kássia, o ex. Gerente 
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Administrativo, Sr. Márcio Petraglia, a Diretora de Atenção Especializada, Sr. 

Vivian Meio e o Dr. Giuliano Rubatino; 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a 

aquisição dos respiradores reaproveitados, antigos e obsoletos, bem como a 

falta de exigência junto à empresa Medker Equipamentos Hospitalares LTDA. 

da garantia de manutenção dos aparelhos prevista contratualmente, devendo 

ser ouvidos a Secretária Municipal de Saúde, Sr.9  Rita de Kássia, o ex. Gerente 

Administrativo, Sr. Márcio Petraglia, a Diretora de Atenção Especializada, Sr. 

Vivian Meio e o Dr. Giuiiano Rubatino; 

- Que seja encaminhado cópia deste relatório para o Ministério 

Público do Trabalho e Ministério Público Estadual, para apurar a prática de 

atos de improbidade administrativa e a existência de crime ao erário e crime 

sanitário acerca dos respiradores adquiridos por meio de TAC envolvendo a 

Gerdau S/A e a ADECOL; 

Que seja encaminhado cópia deste relatório à Gerdau S/A e a 

ADECOL, para que tomem conhecimento dos fatos relacionados aos 

respiradores e, caso queiram, tomem as medidas eu entenderem cabíveis. 

2.1.2.5. Dos Contratos Para o Enfrentamento à COVID - Dos Contratos 
De Prestação De Serviços E Fornecimentos 

a. CONTRATOS N.2  43/2020 EN.2  42/2020 

A Comissão analisou os contratos n.2  43/2020 e n.2  42/2020 que 

tinha o objetivo da aquisição de materiais de Álcool 70 % e Álcool Gel em 
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regime de urgência devido ao surto de COVID com a finalidade de 

atendimento à demanda das Unidades de Saúde deste Município. 

Encaminhamos um oficio n.2  186/CPI n.2  02/2021 a Secretária 

Municipal de Saúde, juntado às fis. 9.521, sendo que a Secretária Municipal de 

Saúde respondeu através do oficio de n. 759/2021/GAB/SMS/PMCL, juntado 

às fis. 9.536/9.649. 

O processo licitatório é o de n.2  038/2020 com a dispensa de n.2  

013/2020, que tinha o objetivo de adquirir a seguinte quantidade e produtos: 

a) 700 (setecentos) álcool 70% antisséptico para pele medicamento de 01 

litro; b) 1200 (mil e duzentos) álcool 70% antisséptico para pele 

medicamento de 100 ml, c) 2.500 (dois mil e quinhentos) álcool gel 70% de 

800 ml refil. 

O Município fez seu termo de referência e fez a cotação dos produtos 

nas empresas Distrilaf Distribuidora de Medicamentos, em sites de venda na 

internet, ACÁCIA Comércio de medicamentos LTDA. (disse que não teria os 

produtos) e na empresa Emaneili Medical, mas junto das cotações existe a 

informação que cada empresa não tinha a quantidade toda para vender e 

entregar. 

O Município comprou os produtos da empresa Distrilaf 

Distribuidora de Medicamentos LTDA. e foram adquiridos os seguintes 

produtos e quantidade: a) 204 (duzentos e quatro) álcool 70% antisséptico 

para pele medicamento de 1 litro no valor unitário R$9,90 (nove e noventa 

reais); b) 500 (quinhentos) álcool 70% antisséptico para pele medicamento 

de 100 ml no valor unitário R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos); c) 

114 (cento e quatorze) álcool gel 70% 800 ml refil R$ 26,21 (vinte e seis reais 

e vinte e um centavos); já da empresa Emenalli Medical LTDA. foram 

adquiridos os seguintes produtos e quantidade: a) 204 (duzentos e quatro) 
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álcool 70% antisséptico para pele medicamento de 1 litro no valor unitário 

R$11,20 (onze reais); b) 500 (quinhentos) álcool 70% antisséptico para pele 

medicamento de 100 ml no valor unitário R$ 1,99 (um real e noventa e nove 

centavos); c) 56 (cinquenta e seis) álcool gel 70% de 800 ml refil R$16,00 

(dezesseis reais). 

O objetivo era adquirir mais unidades, mas a alegação encaminhada 

pelas empresas era de que não teriam a quantidade total dos produtos, 

inclusive o município não comprou o que estava contido no termo de 

referência. 

Existe uma diferença de produtos e valores, mas a justificativa 

apresentada seria a insuficiência de produtos nas empresas fornecedoras, 

portanto, entendemos que o momento era de possível escassez desses 

produtos, mas os referidos contratos devem ser reavaliados pelos órgãos 

internos de controle do município. 

ai. 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: 

/ No tocante aos contratos n.2  042/2020 e 043/2020: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas relacionados aos contratos 

mencionados para sanar qualquer questionamento futuro que possa existir. 
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b. CONTRATOS LABORATÓRIOS 

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

02/2021 (fis. 3.739/3.740) que a Secretária Municipal de Saúde nos 

encaminhasse o contrato de pactuação dos laboratórios de análises clínicas 

para atendimento dos pacientes com suspeita e/ou confirmação de COVID, 

constando dias e horários de atendimento e as clínicas contratadas para 

atendimento, bem como o protocolo e ordem de rodízio para utilização dos 

laboratórios. 

A Secretária Municipal de Saúde respondeu ao questionamento, 

através do ofício n° 364/2021/GAB/SMS/PMCL juntado às fis. 4.999/5.003, 

mas verificando no portal da transparência da COVID, existe uma diferença 

nos pagamentos para os laboratórios, mas isso não sugere inicialmente um 

ilícito, mesmo porque podem os laboratórios não realizarem todos os exames 

ou não respeitar a escala determinada pela Secretaria, deste modo os 

referidos pagamentos devem ser reavaliados pelos órgãos internos de 

controle do município, já que não recebemos denúncia neste sentido de 

qualquer ilicitude nesta área. 

Que a Controladoria Municipal faça a abertura imediata de um PAF 

para apurar as responsabilidades administrativas relacionados aos contratos 

mencionados para sanar qualquer questionamento futuro que possa existir. 

- Que seja encaminhado cópia ao Conselho Municipal de Saúde para 

ciência desta situação. 

c. CONTRATO DEN.9  060/2020 
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A Comissão analisando os contratos que consta do portal da 

transparência verificou que o município somente adquiriu 150 (cento e 

cinquenta) sacos de óbito tamanho G através do contrato de n.2  060/2020 

com a empresa Emenaili Medical LTDA. no valor de unitário de R$ 28,68 

(vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). 

Questionamos a Secretária Municipal de Saúde através do ofício n.° 

214/CPI 11.0  02/2021 (fis. 10.066) sobre a quantidade de sacos de óbitos 

adquiridos, e ela nos informou que Município realizou somente a aquisição 

dos 150 (cento e cinquenta) sacos de óbito, uma vez que no início de 2021, as 

funerárias assumiram a responsabilidade do fornecimento desse insumo aos 

Hospitais, sendo da atribuição dos mesmos a retirada e preparação do corpo." 

Conforme consta da cartilha do Ministério da Saúde denominada 

"Manejo de corpos no contexto da doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 

Covid-19"4, devem os trabalhadores do hospital realizar a limpeza dos corpos 

e o seu acondicionamento em saco impermeável à prova de vazamento e 

selado, deste modo qualquer corpo que tenha como causa da morte a suspeita 

ou confirmação de COVID tem que seguir este procedimento. 

Deste modo, dentro Hospital de Campanha necessitou-se de uma 

quantidade superior de sacos de óbitos, sendo que existe uma denúncia 

anônima que juntou um e-mail do hospital cobrando sacos de óbitos, esta 

denúncia foi encaminhada para a Comissão de Saúde devido o encerramento 

dos trabalhos desta CPI, que deve ser anexada quando do envio do relatório 

final aos órgãos competentes. 

c.1. Conclusão 

hitps://www.gov. br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/manejo-de-corpos-no-contexto- 
da-covid- 19 
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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 seja 

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

V No tocante ao contrato n.2  60/2020: 

- Que a Controladoria Municipal faça a abertura imediata de um 

PAF para atuação deste controle interno apurar o motivo de não ter sido 

realizada a dispensa de licitação para a aquisição deste insumo; 

- Que seja encaminhado cópia do relatório para o Ministério Público 

Estadual para apurar a prática de atos de improbidade administrativa e 

possíveis crimes sanitários dos responsáveis pelos setores de saúde do 

município por não fornecerem o material exigido para os funcionários do 

Hospital de Campanha e Policlínica Municipal acondicionarem os corpos de 

maneira adequada. 

2.1.2.6. Da Saída De Médico Do Plantão 

Conforme consta nos autos da CPI o médico Dr. Giulliano Rubatino 

Nogueira se ausentou do plantão no dia 07 de fevereiro de 2021, mas os 

gestores da Saúde Municipal cientes desta situação, nada fizeram. 

No depoimento prestado nesta CPI, a Diretora de Atenção 

Especializada, Sra. Diane Assis Coura Fidelis, afirma que tentou dar-lhe uma 

advertência por escrito, mas a Secretária Municipal de Saúde não autorizou. 

O referido médico tinha passado o dia 06 de fevereiro de 2021 num 

plantão de 24 (vinte e quatro) horas e emendou um novo plantão no dia 07 de 

fevereiro, sendo que afirma que saiu de seu posto para ir em sua casa. Tal fato 
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não pode ser aceito, porque é ilegal o plantão em sequência (36 horas 

seguidas), logo deveria ser aberto procedimento administrativo para se 

apurar e, caso necessário, aplicar a sanção cabível, conforme prescreve a 

norma. 

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 seja 

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

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

para apurar a situação de ausência do médico. Dr. Giuliano Rubatino Nogueira 

de seus plantões. 

2.1.2.7. Relatório Feito Pelos Gestores Do Hospital De Campanha no 
Início de 2021 

Conforme consta nos autos da CPI, os gestores que assumiram 

Hospital de Campanha no início de 2021, detectaram algumas situações como 

quantidade de leitos inferior ao que consta no cadastro do CNES, falta de 

contrato de toner para impressora, gastos elevados com oxigênio e falta de 

manutenção da máquina de hemodiálise. 

Neste ponto, identificamos que alguns itens foram corrigidos pelas 

próprias gestoras como, por exemplo, a instalação de um tanque de oxigênio e 

a manutenção da máquina de hemodiálise de forma preventiva e corretiva. 

Contudo, diante desta situação se faz necessário que os órgãos 

internos do município avaliarem o referido relatório emitido pelos gestores 
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que assumiram em 2021 e verifiquem se existe responsabilidade a ser 

imputada a algum servidor. 

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 seja 

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

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

para apurar a situação detectada no referido relatório elaborado e emitido 

pelos gestores do Hospital de Campanha que assumiram suas funções no local 

no início de 2021. 

2.1.2.8. Da Falta de Profissionais no Hospital de Campanha 

Conforme consta nos autos da CPI, o Hospital de Campanha não 

tinha em seus quadros profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo e não 

tinha médico nefrologista, que seriam profissionais de grande ajuda para os 

pacientes. 

Destacamos que no final do funcionamento do Hospital de 

Campanha a médica nefrologista atuou no referido Hospital através de 

extensão de carga horária, mas não existe legislação que autoriza essa 

situação. 

Portanto, os pagamentos feitos a Dra. Jane Elizabeth Vieira da Costa 

Sarmento como extensão de carga horária por suposto serviços prestados no 

Hospital de Campanha não poderiam ter ocorrido através de extensão de 

carga horária, logo se faz necessário a devolução dos pagamentos aos cofres 
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públicos, devendo o município buscar vias adequadas para pagar a prestação 

do serviço de forma legal e não como foi realizado. 

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 seja 

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

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

para apurar o pagamento de serviços prestados no Hospital de Campanha 

como extensão de carga horária, em razão de inexistência de legislação que 

fundamente a prática. 

2.1.2.9. Dos Valores Recebidos Pelo Município De Conselheiro Lafaiete 
E Das Prestações De Contas Dos Gastos No Enfrentamento à 
CO ViD 

A Comissão desde a sua instalação, busca analisar os valores 

recebidos pelo município de Conselheiro Lafaiete, seja analisando dados nos 

sites de transparência da União5, Estado de Minas Gerais6  e do próprio 

Município7, inclusive existe uma dificuldade de acessar os dados e entendê-

los, pois não são claros para compreensão, inclusive o Tribunal de Contas de 

Minas Gerais8  e Tesouro Naciona19, têm ferramentas para ajudar na busca dos 

valores transferidos para os Estados e mais precisamente para nosso 

munícipio. 

https://www.portaltransparencia.gov.bt-/coronavirus?ano=2020  
6 https://www.transparencia.mg.gov.br/covid-19  

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/portal-transparericia-covid-19/  
8 https://www.tce.mg.gov.br/covid/  
9 https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-
19.  
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Um ponto de destaque é a dificuldade que o cidadão tem em ler as 

informações e conseguir se inteirar dos valores recebidos, transferidos e 

gastos, ou seja, o cidadão que quer exercer o controle externo dos gastos do 

dinheiro público tem dificuldade de acesso e compreensão dos dados lançados 

no sistema. 

A primeira coisa a ser realizada pelos entes federativos foi a 

flexibilização das normas por meio da decretação de Calamidade Pública que 

deveria ser encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais que 

deveria reconhece-Ia, conforme previsão legal, e isso foi feito por nosso 

município. 

É importante que todos entendam que mesmo tendo sido decretado 

o estado de calamidade existem regras que precisam ser seguidas e, ainda, a 

fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo é apenas postergado, 

mas não excluído, inclusive é pertinente entendermos o papel fundamental do 

cidadão, do Conselho Municipal de Saúde, da Comissão de Saúde desta Casa e 

dos Vereadores na efetiva fiscalização dos gastos. 

Esclareço que a decisão do STF relativa à LRF afasta a exigência de 

demonstração de adequação e compensação orçamentárias, exclusivamente, 

para a criação ou expansão de programas públicos destinados ao 

enfrentamento da crise gerada pela COVID-19. Além disso, os efeitos da 

Medida Cautelar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes incidem 

somente durante a vigência do decreto de calamidade de cada ente federativo, 

que pode se estender, no máximo, até 31 de dezembro de 2021. 

Justamente por causa das flexibilizações legais inerentes à situação 

de emergência, alerto também para a necessidade de se enfatizar a 

observância ao princípio da transparência em relação às contratações de 

pessoal, aquisições de bens e serviços e renúncias de receitas. A publicidade é 
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especialmente importante agora, para que os órgãos de controle externo e a 

sociedade, diretamente, tenham condições de acompanhar e fiscalizar o 

trabalho dos gestores. 

Nesse sentido, o município criou seu site uma aba específica para 

tratar dos gastos com a COVID, 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/portal-transparencia-covid-19/,  

visando, em tese, informar os recursos recebidos, mas não respeitou a norma 

no que tange a transparência. 

O site do município citado acima informa em uma aba com o título 

"recursos recebidos para o covid" todos os valores recebidos pelo município 

para o enfrentamento à COVID, mas incluiu valores que hospitais de 

Conselheiro Lafaiete receberam para atuar no enfrentamento à COVID, 

valores de termo de ajustamento de conduta, valores recebidos dos serviços 

prestados no Hospital de Campanha através do sistema SUS e valores 

recebidos dos serviços prestados pelo Hospital e Maternidade São José. 

Iremos separar esses valores por destino para entendermos melhor 

os valores recebidos e evitar qualquer impropriedade em nossas falas, sendo 

que produzimos esse relatório com base em informações repassadas pelo 

Poder Executivo e retiradas dos sites citados acima. 

Iremos relatar os ofícios encaminhados aos setores solicitando 

informações para analisar as "contas", e alertamos a todos que as contas do 

ano de 2020 do município foram encaminhadas ao Tribunal de Contas de 

Minas Gerais (Processo n. 110422110) e ao Conselho Municipal de Saúde, mas 

pelos documentos que temos nos autos desta CPI as contas prestadas ainda 

não foram votadas, mas destaco que esta Casa pode analisar as contas a 

lO https://www.tce.mg.gov.br/pesquisa_processo.asp?cod_processo=  1104221 
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qualquer momento, pois o poder de fiscalização dos Vereadores não 

depende de uma CPI. 

A Comissão encaminhou o oficio n.2  026/CPI n.2  02/2021, fis. 3.741, 

para entender os gastos realizados no período compreendido entre o ano de 

2020 até a data do envio do mencionado ofício ao Secretário Municipal de 

Fazenda. 

O Secretário Municipal de Fazenda respondeu aos questionamentos 

às fis. 3.856/4.076, no qual consta dados financeiros e balancetes do 

município de gastos em geral e da COVID. 

A Comissão encaminhou a Secretária Municipal de Saúde o oficio n. 

196/CPI n.2  02/2021, fis. 9.751/9.752, tratando de valores recebidos e 

questionando-a se tinha encaminhado a prestação de contas do ano de 2020 

para o Conselho Municipal de Saúde e se o referido Conselho já havia se 

manifestado a respeito. 

A Secretária Municipal de Saúde respondeu às fis. 9.777/9.810, em 

apertada síntese, que as contas foram encaminhadas ao Conselho e estava 

aguardando a sua aprovação. 

O Conselho Municipal de saúde manifestou-se afirmando que 

aguardava a retificação de pontos constantes na prestação de contas, para que 

pudesse reavaliá-las. 

A Comissão encaminhou a Secretária Municipal de Saúde e ao 

Secretário Municipal de Fazenda, respectivamente, os ofícios n.2  208/CPI n.2  

02/2021 e n. 209/CPI n.9  02/2021, fis. 9.811/9.812, solicitando quais valores 

foram transferidos para o município programar suas medidas de 

enfrentamento à COVID, quais foram provenientes dos serviços prestados 

pelo Hospital de Campanha e quais foram destinados aos Hospitais 

Filantrópicos. 
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A Sr. Secretária Municipal de Saúde respondeu através do Oficio n° 

884/202 1 /GAB/SMS/PMCL, constante das fis. 10.060, que dos valores 

recebidos para o enfrentamento à COVID-19, seja para o município ou para os 

Hospitais Filantrópicos, ":..passaram pelos cofres públicos até o dia 

12/11/2021: a) destinados aos Hospitais Filantrópicos o valor de R$ 

10.701.381,95; b) serviços de enfrentamento ao COVID o valor de R$ 

22.478.1 75,58; c) provenientes dos serviços prestados pelo Hospital de 

Campanha o valor de R$ 8.739.321,21 (Leitos e Atendimento); d) o total que 

passou pelos cofres públicos para o combate ao COVID foi de R$ 41.918.878,94": 

O Sr. Secretário Municipal de Fazenda respondeu através do Ofício 

n° PMCL/SMF/FAZ/OF. 172/22021, constante das fis. 10.061, informou os 

mesmos valores citados pela Sr. Secretária Municipal. 

No s1te11  do município existem as descrições de valores, a origem 

dos valores e a sua finalidade, e até o dia 06/12/2021 o município recebeu os 

seguintes valores para o enfrentamento à COVID, senão vejamos: a) 

destinados ao combate à COVID Hospitais Filantrópicos no valor de R$ 

13.149.381,95; b) recebido através de TAC para usar no enfrentamento à 

COVID R$ 1.000.000,00; c) recebidos do Estado de Minas Gerais para atuar no 

combate à COVID no valor de R$ 3.387.308,21; d) recebidos (inclui valores do 

serviços prestado do Hospital de Campanha e parte da LC n.2  173/2020) da 

União Federal para atuar no combate à COVID no valor de R$ 24.553.314,73; 

e) valores do orçamento impositivo no valor de R$ 2.420.873,85; fj o total que 

passou pelos cofres públicos para o combate à COVID foi de R$ 44.510.878,74. 

E ainda, o município recebeu valores provenientes da Lei 

Complementar n.2  173/2020 que tem o objetivo de mitigar as dificuldades 

financeiras e financiar ações de enfrentamento à COVID-19, sendo que parte 

11  http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v  I/wp-contentluploads/202 li I2/RECEITAS-COVID- 10-I2-2021.pdf 
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deste dinheiro o município deve investir em saúde e o restante é da forma que 

entender mais adequada, conforme a necessidade da gestão, e nosso 

município recebeu a quantia de R$ 14.180.225,12. 

Diante desta situação, o município recebeu valores consideráveis 

para combater a pandemia, sendo que questionamos ao Conselho Municipal 

de Saúde se eles haviam aprovado as contas do ano de 2020, e nos foi dito que 

ainda não tinham aprovado, logo se faz necessário solicitar do município que 

busque a possibilidade da aprovação destas contas para evitar problemas 

administrativos, salientando-se que as contas no Tribunal de Contas de Minas 

Gerais não foram analisadas até o presente momento. 

Portanto, esta Comissão não pode se manifestar sobre qualquer tipo 

de ilegalidade nessas contas, pois os órgãos controladores ainda não se 

manifestaram de forma definitiva, assim qualquer parecer preliminar sobre 

essas contas sem a manifestação destes órgãos de controle pode gerar 

dubialidade de interpretação, portanto caberá a Comissão de Saúde e de 

Economia, futuramente, fiscalizar a não aprovação dessas contas, caso ocorra. 

Por fim, informamos que esta CPI não recebeu nenhuma denúncia 

acerca de desvios de valores nem tampouco conseguiu verificar indícios neste 

sentido. 

2.1.2.10. Do Contrato Da Empresa MCJEDa Perda De Arquivos 

Alguns Vereadores receberam uma denúncia que iriam apagar todos 

os arquivos do Hospital de Campanha, sendo que diligenciaram no local e 

diante da informação repassada pela Secretária Municipal de Saúde, 

encaminharam ofício para empresa MCJ Assessoria Hospitalar & Informática 

LTDA. que nos informou, após fazer uma análise dos computadores existentes 
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no Hospital de Campanha e em seu sistema hospitalar, informou que os dados 

não foram apagados, logo qualquer tentativa de culpar servidores ou 

prestadores é infundada e inverídica. 

2.12 liDas Denúncias de Álcool em Gel Vencido 

Esta Comissão, juntamente com outros vereadores desta Casa, 

apurou que 500 (quinhentos) galões de álcool em gel que estavam 

armazenados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no dia 15 de 

julho do corrente ano, estavam vencidos, demonstrando que a Secretaria 

Municipal de Saúde não teve logística para distribuir os produtos e, assim, 

causou prejuízo ao erário público mesmo tal produto sendo de extrema 

importância para a proteção à COVID. 

2.1.2.11.1. 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 a denúncia de álcool em gel vencido: 

- Que seja encaminhado cópia do relatório final a Controladoria 

Municipal para abertura de PAF para apurar o prejuízo ao erário público; 

- Que seja encaminhado cópia do relatório final ao Procuradoria 

Municipal para abertura de PAD para apurar o prejuízo ao erário público; 
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- Que seja encaminhado cópia do relatório final ao Ministério Público 

para abertura de procedimento neste órgão devido ao prejuízo ao erário 

público. 

2.1.2.12. Das Denúncias Anônimas Recebidas 

A Comissão recebeu algumas denúncias anônimas, e uma dessas 

seria a falta de leitos disponíveis no SUS-fácil, juntada às fis. 8.799/8.803, no 

31 de agosto de 2021, no qual afirma que ocorreu uma morte na Policlínica 

porque não existia leitos na Macro Centro-Sul do SUS-fácil para receber a 

referida paciente, mas constavam no sistema que no Hospital de Campanha 

"20 leitos" disponíveis, inclusive alega que o nosocômio recebeu paciente para 

cuidados paliativos, no qual cita dois pacientes que faleceram com doenças 

diversas. 

A Comissão tentou apurar os fatos, mas encontramos alguns 

obstáculos, o primeiro é que a questão médica que incluiu a transferência no 

sistema SUSFacil, que é regulado pelo médico regulador desta macrorregião, o 

outro é as datas dos exames e a internação do paciente porque pela 

informações que tivemos é o resultado somente ocorreu após a internação do 

paciente, e ainda em conversa com familiares de um dos citados verificamos 

que na certidão de óbito algumas causas de mortes, uma delas é COVID e a 

outra seria CA de próstata, sendo assim a Comissão como pode ter havido 

crime a Comissão irá encaminhar ao Ministério Público e Polícia Civil. 

E ainda, no depoimento do Sr. Diogo Cássio Silva alegou que médicos 

podem ter preenchidos declarações de óbitos sem trabalhar no referido 

Hospital, logo pode ter ocorrido fatos ilícitos, assim encaminhamos essa 

situação aos órgãos competentes. 
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2.112.1. 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: 

No tocante a denúncia anônima citada acima: 

- Que seja encaminhado cópia deste relatório final à Polícia Civil e ao 

Ministério Público bem como o depoimento da testemunha Diogo Cássio Silva 

(mídia e termo de depoimento); 

. 
2.2. HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ 

A apuração dos fatos relacionados ao Hospital e Maternidade São 

José ficou sob a responsabilidade do Vice-Presidente desta CPI, Vereador 

Angelino Cláudio Pimenta Neto, que apresentou seu relatório da seguinte 

19 forma: 

O Hospital e Maternidade São José, recebeu diversos recursos para 

enfrentamento à Covid - 19, como passaremos a expor. 

A portaria n2  2.021 de 07 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde, 

destinou R$ 2.448.000,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil 

reais) destinados à habilitação de 17 leitos de UTI; tal valor foi creditado na 

conta do município em 24 de agosto de 2020. 

Por sua vez, a portaria n2  3.576 de 18 de dezembro de 2020, do 

Ministério da Saúde, destinou a importância de R$ 1.152.000,00 (um milhão 
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cento e cinquenta e dois mil reais) para a habilitação de leitos de UTI pelo 

prazo de 90dias; o valor foi creditado na conta do município em 24 de 

dezembro de 2020. 

Já a portaria n2  649 de 19  de abril de 2020, também do Ministério da 

Saúde destinou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao referido 

hospital, nos termos da portaria, para o incremento temporário do Limite 

Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade; tal recurso entrou 

nos cofres municipais em 24 de abril de 2020. 

Os recursos provenientes dessas Portarias foram destinados ao 

Hospital e Maternidade São José. 

O plano de trabalho para utilização de tal recurso foi aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde em 23 de abril de 2020 através da Resolução n 

152/2020. 

No mesmo sentido, a portaria n9  1.393 de 21 de maio de 2020, do 

Ministério da Saúde, destinou ao Hospital e Maternidade são José R$ 

112.504,02 (cento e doze mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), esse 

valor entrou nos cofres municipais no dia 26 de maio de 2020. 

Somando-se essas verbas, o Hospital e Maternidade São José recebeu 

R$ 5.093.188,02. 

Em consulta ao Conselho Municipal de Saúde, chegamos à conclusão 

de que as contas até então prestadas pela entidade foram aprovadas por 

referido Conselho. 

Junte-se a isso o fato da inexistência de denúncias quanto à 

utilização de recursos destinados ao combate ao Covid - 19 por tal instituição. 

Noutro giro, houve um único incidente no Hospital e Maternidade 

São José que mereceu atenção especial. 
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Segundo informações que aportaram nessa CPI, no mês de abril de 

2021 o aparelho de tomografia da referida instituição esteve inoperante por 

um período de aproximadamente 15 (quinze) dias. 

Mas, de acordo com as informações prestadas pela Secretária 

Municipal de Saúde, senhora Rita de Cássia da Silva Meio, às fis. 7581/7582, in 

verbis: 

"no período compreendido entre os dias 10 e 22 de abril, 
conforme orientação da empresa contratada, os pacientes 
que necessitassem de tomografia de urgência atendidos na 
Policínica Municipal e Hospital de Campanha, deveriam ser 
encaminhados para o serviço Centro de Medicina 
Diagnostica, Ekosom". 

Conforme apuramos, o serviço de tomografia não foi subcontratado 

de forma imediata, pois as empresas que prestam serviços de exames de 

imagem somente atendiam pacientes graves em horários não comerciais. 

Vários pacientes podiam ter uma qualidade de atendimento melhor, 

se o Município diligenciasse pactuando com mais empresas de tomografia, 

porque a situação precisava disso e havia recursos em conta que poderiam 

perfeitamente suportar tais gastos. 

Assim, a informação prestada pela Secretária Municipal de Saúde, no 

documento citado alhures, não retrata a verdade. 

Ante o exposto, concluímos que o problema técnico ocorrido com o 

aparelho de tomografia do referido nosocômio pode ter ocasionado prejuízo 

ao atendimento e diagnóstico dos pacientes que necessitavam de tal exame, 

devendo, por este motivo, ser encaminhada cópia do presente relatório à 

Controladoria Municipal e à Procuradoria Municipal para que sejam 
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instaurados os procedimentos administrativos pertinentes, com o objetivo de 

se apurar de forma adequada o ocorrido. 

Recomenda-se ainda que seja encaminhada cópia desse relatório à 

Secretaria Municipal de Saúde para que realize mais pactuações de prestação 

de serviços de tomografia e exames de imagem. 

2.3. POLICLÍNICA MUNICIPAL 

A análise dos fatos atinentes à Policlínica Municipal ficou por 

incumbência do Vereador Eustáquio Cândido da Silva que apresentou suas 

considerações por meio do relatório que segue: 

2.3.1. Introdução 

A CPI da COVID foi instaurada para apurar a ocorrência de 

"Suspeitas de irregularidades nas ações municipais para combater o 

coronavírus (Covid-19) durante a pandemia, para apurar suposto pagamento 

de servidores municipais que atuam na área da saúde acima do teto municipal; 

eventuais irregularidades nas aquisições de medicamentos e equipamentos para 

serem usados no combate ao coronavírus (Covíd-19) durante a pandemia, as 

pactuações e/ou contratações de empresas e/ou hospitais para atuarem no 

combate ao coronavírus (Covid-19) durante a pandemia; contratação de 

empresas para prestarem o serviço no combate ao coronavírus (Covid-19) 

durante a pandemia; e ainda distribuição e aplicação das vacinas recebidas pelo 

Município de Conselheiro Lafaiete para imunização do coronavírus (Covid-1 9), 

com descumprimento do Plano Nacional de Vacinação (PNV), com desrespeito 

aos critérios de prioridade e ausência de controles específicos de forma a 
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garantir a lisura, transparência e regularidade no cumprimento dos planos, 

tendo em vista 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)". 

A Policlínica Municipal foi definida como porta de entrada para 

atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19, passando a ter um 

maior volume de pacientes, necessitando, portanto, de novos contratos ou 

aditivos aos já existentes, para suprir a demanda. 

Nesse contexto, tendo em vista que a Policlínica é uma instituição 

existente há vários anos no município, oferecendo pronto atendimento 24 

horas, bem como atendimento ambulatorial de urgência e emergência, 

necessário se faz a distinção entre o que já era praticado e o que fora 

praticado especificamente em razão da pandemia, sob pena de ampliação do 

objeto da CPI. 

Desta feita, com essas devidas observações, esta Comissão passa a 

análise dos fatos apurados, por meio da análise de documentos, como 

contratos, notas fiscais, etc., bem como a oitiva de servidores, com a finalidade 

precípua de averiguar a regularidade ou não das ações municipais ali 

praticadas para o combate ao coronavírus. 

2.3.2. Contratos De Alimentação: Empresas Denílson Souza Da Silva- ME 
e Comercial Sander Alimentação LTDA - ME 

2.3.2.1. Natureza Jurídica 

Para suprir o aumento da demanda de atendimento na Policlínica, 

em abril de 2020 foi realizado 62  termo aditivo ao contrato firmado com 
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Denílson Souza da Silva- ME, para ampliação do quantitativo de 50% para 

prestação de serviços de refeições prontas e acondicionadas (marmitex) e 

lanche para os pacientes da rede de Atenção Psicossocial e Policlínica 

Municipal. Processo licitatório 84/2015, pregão 56/2015, registro de preço 

37/2015. Contrato n.2  137/2015. Valor: R$160.085,00. Em agosto de 2020 foi 

celebrado 72  termo aditivo a esse contrato, para renovação do mesmo por 

mais 12 meses no valor de R$320.170,00. Valor da unidade: 1 litro de leite 

Itambé - R$4,03; 1 suco Vilma em pó: R$2,17. 

Em abril de 2020 foi realizado 52  termo aditivo ao contrato 

celebrado com Comercial Sander Alimentação LTDA - ME, para ampliação do 

quantitativo no percentual de 50% para prestação de serviços de refeições 

prontas e acondicionadas (marmitex) e lanche para os pacientes da rede de 

Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal. Processo licitatório 84/2015, 

pregão 56/2015, registro de preço 37/2015. Contrato n.2  136/2015. Valor: 

R$223.000,00. 

Esses contratos, celebrados em 2015, com duração inicial de 12 

(doze) meses, foram sucessivamente prorrogados, totalizando 60 (sessenta) 

meses, sob a justificativa de manifestação de vontade dos contratados e 

aquiescência do Poder Público. 

Ambos os contratos são denominados pela municipalidade como 

contrato de prestação de serviços. Contudo, a natureza jurídica do contrato 

celebrado não se assemelha à prestação de serviços. 

O contrato de prestação de serviços caracteriza-se pela realização de 

atividade pelo contratado, como conserto, montagem, manutenção, 

transporte, publicidade, trabalhos técnicos, nos termos do inciso II do artigo 

62 da Lei n.2  8.666/93. 
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Contudo, os contratos em comento, denominados pela 

municipalidade de prestação de serviços, em que pese a nomenclatura, sua 

natureza jurídica é diversa. Não se trata de pactuação onde o contratado irá 

realizar nas dependências da contratante a preparação das refeições, mas sim 

um contrato onde aquele apenas irá fornecer as refeições já prontas, 

acondicionadas em marmitex. Não configura, portanto, efetiva prestação de 

serviços. 

Portanto, a caracterização da natureza jurídica tem implicações 

diversas, tais como a dotação orçamentária adotada pelo município, forma de 

tributação, além do fato de que o contrato de serviços poder ser prorrogado 

por até 60 meses, ao contrário do contrato de fornecimento. 

A Recomendação n.2  24/2020 pontuou sobre a exata definição da 

natureza do contrato (fl. 7968 a 7969), contudo a Secretaria Municipal de 

Saúde insiste que trata-se de prestação de serviços. 

Todavia, se o contrato ora celebrado não se trata verdadeiramente 

de prestação de serviços, mas simplesmente de fornecimento de produtos, no 

caso marmitex, tem-se que não poderia ser prorrogado, totalizando 60 

(sessenta) meses como ocorreu. 

2.3.2.2. Termo aditivo - acréscimo 

Nos termos do artigo 57 da Lei de Licitações: 

Art 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
ii - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços 
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e condições mais vantajosas para a administração, limitada 
a sessenta meses; 

A lei 8666/93, em seu artigo 65, 1, "b", preceitua que: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justifi cativas, nos seguintes casos: 
1 - unilateralmente pela Administração: 
a)quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei: 
O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que: 
§ 12 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

O inciso II do parágrafo 22  estabelece que, apenas as supressões 

resultantes de acordo entre as partes poderão exceder ao percentual 

estabelecido no parágrafo primeiro. 

Aos contratos de alimentação firmados entre o município de 

Conselheiro Lafaiete e as empresas Denílson Souza da Silva- ME e Comercial 

Sander Alimentação LTDA - ME, foram firmados termos aditivos para 

aumento no quantitativo dos serviços ofertados, no percentual de 50%, ou 

seja, acima do permitido pela lei 8666/93. 

Verifica-se que houve aquiescência dos contratados com o aumento 

sugerido. Além do mais, o Executivo Municipal fundamentou o termo aditivo 

na lei n.2  13.979/2020, em seu artigo 4-1: 
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"Art 49-L Para os contratos decorrentes dos procedimentos 
previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever 
que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto 
contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato." 

Analisando o dispositivo, tem-se que a lei em comento autoriza que 

contratos firmados em decorrência da situação de calamidade pública 

prevejam a obrigatoriedade de o contratado aceitar eventuais supressões ou 

acréscimos de até 50% do valor inicial atualizado do contrato. 

Os contratos em comento foram firmados em 2015, com renovações 

sucessivas por meio de termos aditivos, ou seja, não foram contratos firmados 

em razão específica da pandemia da Covid-19. São contratos classificados pelo 

município como de prestação de serviços necessários independentemente da 

situação acima. 

É certo que, com a pandemia e a situação de emergência em razão da 

pandemia do Coronavírus, há um significativo aumento dos atendimentos e 

internações na Policlínica Municipal, bem como no Hospital de Campanha, até 

então inexistente, mas que demanda o fornecimento destes serviços. 

A Procuradoria do Município fundamentou seu parecer pela 

possibilidade de acréscimo em razão do entendimento do Tribunal de Contas 

da União, na Decisão Plenária n.2  215/99, que firmou o entendimento de ser 

facultado à Administração, nas alterações contratuais, ultrapassar os limites 

fixados no § l do art. 65 da Lei n° 8.666/93, desde que satisfeita uma série de 

requisitos: 
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O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 
a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão do objeto 
- quanto as ,unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e 

em dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ l e 2° do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, 

1, da mesma Lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites 
serem obrigatoriamente fixados em lei; 
b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 
excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à Administração 
ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princípios da 
finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, alm dos direitos patrimoniais 
do contratante privado, desde que satistitos cumulativamente os seguintes 
pressupostos: 

- não acarretar pura a Adininistiação encurgo ontratuais superiores aos oriundos 
de urna eventual rescisão contratual por razies dt interesse público, acrescidos aos 
custos da elaboração de uni novo procedimento licitatório, 
11 - não possibilitar a inexecução contratual, a vista do nível de capacidade técnica e 
econômico-financeira do contratado: 
111 - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas 

ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 
IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de 
natureza e propósito diversos; 
V - ser necessárias á completa execução do objeto original do contrato, à otimização 

do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos 
decorrentes; 

VI - demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que 

extrapole os limites legais mencionados na alínea "a", supra - que as consequências 

da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) 
importam sacrificio insupoi-tãvel ao interesse público primário (interesse coletivo) a 

ser atendido pela obra ou serviço, ou seja gravíssimas a esse interesse; inclusive 
quanto à sua urgência e emergência: 

Verifica-se que tais alterações foram realizadas com a concordância 

do contratado, ou seja, alterações bilaterais, consensuais. 

Contudo, em que pese a concordância dos interessados, o que 

tornaria lícita essa alteração, essa comissão entende que, em razão da 

natureza jurídica dos contratos, estes sequer poderiam ser prorrogados, 

tampouco ocorrer o termo aditivo, devendo ser reavaliado pela Administração 

o tipo de contratação realizada, evitando longos contratos em matéria vedada. 
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2.3.2.3. BG Soluções e Alimentação Ei reli 

Em setembro de 2020, foi firmado contrato com BG Soluções e 

Alimentação Eireli, para a prestação de serviços de refeições (marmitex) para 

os pacientes da rede de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Hospital 

Municipal de Conselheiro Lafaiete - Hospital de Campanha, conforme 

procedimento licitatório 104/2020 - dispensa 040/2020. Contrato n.2  

132/2020. Valor R$214.400,00. Duração de 180 dias. O contrato prevê a 

entrega diária das refeições nos locais. 

Para tanto, em julho de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde 

encaminhou à Procuradoria Municipal, por meio dos ofícios 

102/2020/FMS/SMS/PMCL e 124/2020/FMS/SMS/PMCL, solicitação para 

renovação excepcional dos contratos de n.2  136/2015 e 137/2015, celebrado 

entre o município de Conselheiro Lafaiete e as empresas L A Batista-ME e 

Denílson Souza da Silva-ME, cujo prazo de 60 (sessenta) meses expirou em 

27/08/2020, sob a alegação de que não foi solicitado novo processo licitatório 

em março de 2020 em razão da pandemia, necessitando da renovação dos 

contratos até que seja realizado novo procedimento licitatório. 

Contudo, a empresa LA Batista ME não apresentou a documentação 

necessária à possível renovação. 

Diante disso, em agosto de 2020, a Secretaria de Saúde encaminhou 

à Comissão Permanente de Licitação solicitação de Dispensa de Licitação, 

subscrita pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Rita de Kássia da Silva 

Mello, e pela Diretora da Atenção Especializada; Sra. Vívian Regina de Almeida 

Melo, objetivando a contratação da empresa BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO 

EIRELI, para fornecimento de refeições (Marmitex) para atender aos 

pacientes da Rede de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Hospital 
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Municipal de Conselheiro Lafaiete - Hospital Municipal de Campanha -COVID-

19. 

A Comissão Permanente de Licitação, às fis. 7872 a 7878, em seu 

parecer aduz que, em que pese a solicitação da Secretaria de Saúde para 

contratação direta por dispensa de licitação, a hipótese não se enquadra nos 

ditames legais, por não se tratar de compras esporádicas, e sim fornecimento 

permanente, pugnando pela necessidade da contratação, em caráter 

emergencial, somente até a finalização do processo licitatório. 

A Procuradoria, no parecer 103/2020 (fl. 7879) apresentou parecer 

pela possibilidade de contratação direta, nos termos do artigo 24, 1V da lei 

8.666/93, por entender caracterizada calamidade pública. 

Em que pese o parecer da Procuradoria pela possibilidade de 

contratação direta, a situação ocorrida foi análoga à renovação do Contrato de 

Denilson Souza da Silva - ME, ou seja, houve possível desídia do responsável 

pelos contratos, pois desde maio de 2020 já era possível a abertura de 

procedimento licitatório, sendo que apenas em julho de 2020 a Secretaria de 

Saúde manifestou interesse sobre a renovação do contrato, devendo, portanto, 

haver a responsabilização dos envolvidos. 

2.3.2.4. Denílson Souza da Silva- ME e Comercial Sander Alimentação 
LTDA - ME 

Em agosto de 2020 foi celebrado 72  termo aditivo ao contrato 

firmado com Denílson Souza da Silva- ME, para prestação de serviços de 

refeições prontas e acondicionadas (marmitex) e lanche para os pacientes da 

rede de Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal. Processo licitatório 

84/2015, pregão 56/2015, registro de preço 37/2015. Contrato n.2  137/2015, 
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para renovação do mesmo por mais 12 meses no valor de 11$320.170,00. Valor 

da unidade: 1 litro de leite Itambé - R$4,03; 1 suco Vilma em pó: R$2,17. 

Em agosto de 2020 foi realizado 62  termo aditivo ao contrato 

celebrado com Comercial Sander Alimentação LTDA - ME, para prestação de 

serviços de refeições prontas e acondicionadas (marmitex) e lanche para os 

pacientes da rede de Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal. Processo 

licitatório 84/2015, pregão 56/2015, registro de preço 37/2015. Contrato n.2  

136/2015. Valor: R$223.000,00. 

Nos termos do documento de fl. 8.664, a empresa LA Batista ME é a 

empresa Comercial Sander Alimentação LTDA transformada em empresário. 

Para tanto, em julho de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde 

encaminhou à Procuradoria Municipal, por meio dos ofícios 

102/2020/FMS/SMS/PMCL e 124/2020/FMS/SMS/PMCL, solicitação para 

renovação excepcional dos contratos de n.2  136/2015 e 137/2015, celebrado 

entre o Município de Conselheiro Lafaiete e as empresas L A Batista-ME e 

Denílson Souza da Silva-ME, cujo prazo de 60 meses expirou em 27/08/2020, 

sob a alegação de que, não foi solicitado novo processo licitatório em março de 

2020 em razão da pandemia, necessitando da renovação dos contratos até que 

seja realizado novo procedimento licitatório, conforme justificativa 

apresentada por Laércio Rezende Figueiredo, Diretor de Planejamento e 

Gestão da Secretaria de Saúde. 

Contudo, a Procuradoria, conforme parecer jurídico 93/2020 (fis. 

8692 e ss) pontua que processos licitatórios foram retomados no âmbito do 

Poder Executivo Municipal desde o dia 14/05/2020, nos termos do Decreto 

Municipal 605/2020. 

Aduz ainda em seu parecer que a competência para acompanhar o 

vencimento dos processos licitatórios é do setor responsável, sendo que no 
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caso em tela o setor já tinha conhecimento do vencimento do processo e não 

procedeu à abertura de novo processo licitatório. 

Verifica-se, portanto, que ao que tudo indica houve possível desídia 

do responsável pelos contratos, pois desde maio de 2020 já era possível a 

abertura de procedimento licitatório, sendo que apenas em 20 de julho de 

2020 a Secretaria de Saúde manifestou interesse sobre a renovação do 

contrato (fi. 8676). 

Além do mais, conforme explanado anteriormente, a natureza 

jurídica destes contratos não permite tantas renovações como foi feito, 

tampouco excepcional renovação. 

A Procuradoria, no parecer 103/2020 (fl. 7879) apresentou parecer 

pela possibilidade de renovação excepcional dos contratos, desde que sejam 

atendidos requisitos legais, como preços compatíveis com o mercado, situação 

de excepcionalidade; autorização da autoridade superior; demonstrar que a 

renovação é o mais vantajoso para a administração, bem como haja previsão 

de imediata rescisão após a conclusão do novo processo licitatório. 

E ainda, deve haver a responsabilização de quem deu causa à 

irregularidade. 

Essa Comissão entende que, em razão da natureza jurídica da 

atividade realizada, o contrato não poderia ser prorrogado por 60 (sessenta) 

meses e prorrogado excepcionalmente, mas sim realizado novo processo 

licitatório ao término. 

2.3.2.5. Ausência de efetivo controle sobre o quantitativo de 
refeições/lanches 
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Pela análise da documentação dos autos, verifica-se que não há um 

efetivo controle das refeições/lanches fornecidos. 

Ao ser provocada pela Procuradoria Municipal na Recomendação n 

24/2020 (fis. 7968 a 7969) para demonstrar o consumo médio de refeições 

dos últimos anos, controle de entrada de pacientes que comprove o 

quantitativo sugerido, ou, ainda, para que apresente cálculos e embasamentos 

que conduziram a estimativa do quantitativo solicitado, a Secretaria de Saúde 

informa que não possui esse controle, sendo a estimativa de consumo baseada 

apenas na capacidade instalada do local (fis. 7970 a 7971), para tanto 

informando o total de 83 leitos, sendo 14 no CAPS, 19 na policlínica e 50 no 

Hospital de Campanha. 

Contudo, verifica-se que fora solicitada autorização para contratação 

de empresa para fornecimento de 70 refeições por turno, mesmo sem haver 

um histórico de consumo. 

Com exceção do Hospital de Campanha, instalado em 2020 e já 

desativado, as demais instituições já se encontram em funcionamento na 

cidade há vários anos, sendo perfeitamente possível que já houvesse um 

histórico de consumo, o que não se verifica, sendo, portanto, falho o controle 

de refeições solicitadas e consumidas. 

Entretanto, a documentação anexa demonstra a existência de 

planilha de refeições/lanches apenas no Hospital de Campanha, sendo que o 

procedimento adotado é que um funcionário do nosocômio telefona para o 

representante da empresa e solicita as refeições fl. 7979), não sendo juntado 

qualquer controle acerca dos demais nosocômios. 

Para a Policlínica, informa um consumo anual de 8.778 refeições, 

sendo 732 mensais com média diária de 25 refeições (fl. 7979). 
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Sendo 25 refeições em um período de 24 horas, tem-se uma média 

de 12,5 marmitex de almoço e 12,5 marmitex de jantar. 

Desta feita, sendo a média do Hospital de Campanha 30 refeições 

diárias, sendo 10 no horário de almoço e 10 no horário de janta, somadas às 

12,5 da Policlínica, mais a capacidade de 14 pacientes do CAP's, tem-se uma 

média de 40,5, arredondando para 41 almoços e 41 jantares. 

Contudo, em relação aos lanches fornecidos, não há uma média ou 

estimativa de consumo. Apenas a título de exemplo, analisando as 

autorizações de empenho dos meses de junho e agosto de 2020 (fis. 8118 e 

8119), referentes ao contrato de Denilson Souza da Silva -ME, tem-se que em 

junho foram pagos 3.000 lanches e em agosto 5000 lanches, o que dá uma 

média de 133 lanches por dia. 

Tendo como parâmetro a média de refeições marmitex) apurados, e 

considerando o quantitativo de lanches informados na planilha do Hospital de 

Campanha (média de 10 por dia, fornecido na parte da tarde), ter-se-ia, 

considerando lanche pela tarde, que é o único parâmetro possível, no máximo 

37 lanches diários. 

Contudo, não havendo estimativa de consumo, não há como precisar 

o real consumo por unidade, sendo o valor apresentado uma estimativa em 

razão de valores outrora apresentados. 

Recomenda-se, portanto, a adoção de planilhas detalhadas para 

solicitação de lanches e refeições, de modo que, quando da realização do 

pagamento e prestação de contas, tenha-se o volume exato de alimentos 

adquiridos. 

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 

130 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

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

para apurar o pagamento de serviços prestados pelas empresas de 

fornecimento de alimentação para a Policlínica e para o Hospital de 

Campanha. 

- Que seja instaurado Procedimento Administrativo para apurar os 

custos efetivos realizados com lanches na Policlínica e Hospital de Campanha, 

durante o período da pandemia, em razão da discrepância entre o número de 

pessoas que podem ser assistidas nestes locais e a quantidade de lanches que 

foram pagos como se tivessem sido consumidos por estas instituições. 

- Que seja instaurado Procedimento Administrativo para apurar a 

responsabilização da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Rita de Kássia da 

Silva Meio, Diretora da Atenção Especializada, a Sra. Vívian Regina de Almeida 

Meio e Laércio Rezende Figueiredo, Diretor de Planejamento e Gestão da 

Secretaria de Saúde pela desídia em não iniciar novo processo de licitação tão 

logo foi autorizado pelo município, gerando contratos por dispensa de 

• licitação; 

- Que o município não celebre mais contratos referentes à 

fornecimento de alimentação, da forma inadequada que fora citada acima. 

- Que seja encaminhado este relatório ao Ministério Público Estadual 

com o objetivo de apurar possíveis desvios de conduta e gastos 

desnecessários diante da falta de controle do município, e ainda apurar o 

cometimento de possíveis crimes. 
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2.3.3. Atendimento aos Pacientes de COVID 

A Policlínica Municipal foi definida como a porta de entrada para o 

atendimento aos pacientes infectados com a COVID-19, ou seja, local onde 

seria realizado o primeiro atendimento, triagem e, conforme o caso, 

encaminhamento a outros nosocômios. 

Para tanto, mister a observância de regras e protocolos de 

atendimento para evitar a contaminação em razão do atendimento inicial. 

A nota técnica SES/SUBPAS/SRAS/DAHUE/ CEAUE n.2  0004/2020 

orienta que os pacientes com suspeita de COVID devem ficar separados dos 

demais. Deverá primeiramente ser realizada a classificação de risco, conforme 

o protocolo de Manchester, com base na queixa, não no diagnóstico. Após essa 

classificação, é feita a separação dos pacientes conforme a queixa, 

encaminhando o paciente com suspeita de COVID para uma sala isolada, onde 

aguardará atendimento ou encaminhamento a outro serviço de saúde, se 

necessário (fls. 3016 a 3019). 

Essa nota técnica foi expedida em março de 2020. 

Contudo, apenas em abril de 2021 (um ano após a expedição da nota 

técnica) foi elaborado fluxograma de atendimento respiratório da Policlínica 

Municipal (fis. 3020 a 3080) 

Nos termos do protocolo adotado apenas em abril de 2021, 

primeiramente, todos são atendidos na recepção principal e, após a triagem, 

pacientes com queixa respiratória e/ou sintomas de síndrome aguda 

respiratória aguda leve serão atendidos na ala principal da policlínica. 

Tendo em vista que foi declarada situação de emergência em saúde 

pública no município de Conselheiro Lafaiete, em razão de epidemia de 

doença infecciosa viral respiratória - COVID19, causada pelo agente Novo 
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Coronavírus - SARS-CoV-2, em 16 de março de 2020, nos termos do Decreto 

Municipal n.2  574, de 16 de março de 2020, à época já havia ciência da 

gravidade da doença. Contudo, quando foi iniciado o atendimento a pacientes 

COVID na Policlínica, naquela ocasião já havia o risco de contaminação e 

propagação da doença em razão de pacientes com síndrome respiratória e 

outros pacientes estarem aguardando no mesmo ambiente. 

Verifica-se, portanto, que não havia a efetiva separação de 

atendimento dos pacientes Covid e não Covid em locais separados, sendo que 

o atendimento inicial era na mesma recepção, e a separação ocorria apenas 

após essa triagem e, ainda assim, o mesmo espaço físico abrigava todos os 

pacientes, no mesmo prédio. 

Em 20 de março de 2020, foi celebrado contrato com a construtora 

Ribeiro Castro Construtora LTDA para reforma do subsolo 1 da Policlínica 

Municipal, em caráter emergencial, nos termos do processo licitatório 

032/2020, dispensa 010/2020, no valor de R$80.028,38, conforme contrato 

n.9  37/2020. 

Nos termos da cláusula segunda do contrato ora firmado, a obra foi 

motivada por situação de urgência, sendo que seu escopo era a adequação do 

espaço disponível no subsolo 1 das dependências da Policlínica Municipal, 

para atendimento de pacientes com suspeita de COVJD-19 e possível 

isolamento. (fl. 2620). 

Desta feita, naquela época foram realizadas obras, com dispensa de 

licitação visando a adequação do local para atendimento em separado dos 

pacientes COVID. 

Contudo, até abril de 2021, quando a cidade entrou na onda roxa, 

todos os pacientes eram atendidos no mesmo local, ou seja, pacientes com 

queixa respiratória e/ou sintomas de síndrome aguda respiratória aguda leve 
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eram atendidos no mesmo ambiente que pacientes com outras 

patologias/sintomas. 

Tendo em vista a realização de obras, por dispensa de licitação, com 

vistas à adequação do prédio para a separação do atendimento a pacientes 

Covid e não Covid, essa comissão buscou apurar a razão da demora da 

separação do espaço físico do atendimento. 

Nesse sentido, foi colhido o depoimento do Sr. Marcelo Barbosa, 

Gerente da Policlínica, (fis. 9670 a 9675), para entender porque somente em 

abril de 2021, ou seja, mais de um ano após declarada situação de emergência 

em saúde pública no município de Conselheiro Lafaiete, em razão de 

pandemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID19, foi realizada a 

separação de atendimento aos pacientes Covid e outras patologias, em 

ambiente separado, sendo esclarecido o seguinte: 

"Qual o motivo de ocorrer a separação somente no ano de 
2021 e quando estávamos na onda roxa, disse que no início 
foi feita a obra no antigo laboratório e que iria ter um gasto 
muito grande por que teria contratar profissionais para 
colocar nesta Ala nova e que aí foi feita a separação da 
Policlínica através de protocolo ficando uma parte para o 
clínico e uma parte para o COVID e que com a vinda da onda 
roxa foi necessário contratar mais pessoal e abrir a parte de 
baixo da policlínica. O Senhor sabe dizer a data em que 
ocorreu essa divisão, disse que não se recorda da data exata, 
mas que foi na onda roxa e que antes quando começou o 
COVID foi passado para senhora Rita o número de 
funcionários necessário para o funcionamento desta Ala na 
parte de baixo, que só iniciou ofuncionamento na onda roxa. 
Disse que a secretária de saúde disse que naquele momento 
inicial não teria como se fazer contratação de pessoal para 
funcionar a nova Ala. O Senhor que solicitou essa separação 
de atendimento, disse que sim e que foi feita a separação do 
atendimento, mesmo na parte de cima." 
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Verifica-se, portanto, que mesmo ciente do risco de propagação da 

doença em razão do atendimento a pacientes COVID e pacientes com outras 

patologias no mesmo ambiente, a Secretária de Saúde não autorizou a 

mudança aduzindo custo elevado, em que pese a situação de calamidade e a 

premente necessidade de tomada de ações com vistas a reduzir a propagação 

do vírus. 

Entretanto, conforme relatado, em que pese a adequação do espaço 

físico, o mesmo não foi utilizado à época porque não houve a autorização da 

Secretaria de Saúde para contratação de profissionais para o atendimento 

naquele local, obrigando a gestão da Policlínica a adotar outros 

procedimentos na tentativa de evitar a contaminação naquele local. 

Resta claro que, mesmo ciente do aumento do fluxo de pacientes, o 

que demandaria contratação de mais profissionais, ainda assim houve recusa, 

conforme declara o Sr. Marcelo: 

"Disse que solicitou a contratação de mais funcionários e que 
a secretária de saúde negou." 

Em contrapartida, durante o depoimento da secretária Municipal de 

Saúde, a Sra. Rita de Cássia, foi questionada a razão da demora na separação 

dos pacientes COVID e das demais enfermidades na Policlínica respondeu que: 

"..a separação era por corte de sinais e sintomas é que 
depois foi permitido fazer a separação e que foi seguido 
criteriosamente todo o passo a passo." (ti.  9517), 

Mesmo porque, o gerente da policlínica possuía autonomia em suas 

atividades diárias, mas decisões importantes precisavam ser referendadas por 

seus superiores hierárquicos, notadamente a Secretária Municipal de Saúde, a 
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Ordenadora de despesas, o que ocasionou demora na decisão de separação do 

atendimento na Policlínica. 

Apesar da contratação da construtora Ribeiro Castro Construtora 

LTDA, por meio de dispensa de licitação para adequação espaço para 

atendimento a pacientes COVID, na prática não foi efetivada, ocorrendo o 

atendimento de todos os pacientes no mesmo local. 

Verifica-se, portanto, que na gestão da pandemia, em que pese a 

cidade ser Polo Regional e, sendo a Policlínica a porta de entrada para 

pacientes COVID, atendendo inclusive a pacientes de cidades vizinhas, 

ocasionando aumento do fluxo de pacientes, houve demora na separação do 

atendimento dos pacientes COVID, sendo realizado apenas quando houve a 

classificação da cidade para a onda mais rigorosa do Minas Consciente, a 

"onda roxa", em que pese ter ocorrido solicitações do Gerente da Policlínica, 

conforme relatado, mas havendo negativa em razão da necessidade de 

contratação de mais funcionários. 

Desta feita, estando diante de uma pandemia e, consequente, 

aumento de fluxo de pacientes, nada mais lógico a não ser a separação dos 

pacientes com sintomas de COVID dos demais, para evitar propagação da 

doença em razão da busca por atendimento médico. 

Portanto, constata-se que houve omissão por parte da Secretaria 

Municipal de Saúde que deveria ter realizado essa separação do espaço físico 

de atendimento desde o início da pandemia, demorando mais de um ano para 

realizá-la, medida essa que poderia trazer mais segurança e menos risco à 

população. 

A justificativa para a demora foi a ausência de recursos para 

contratação do efetivo necessário ao funcionamento de uma nova ala, mas 

entende-se que, ante os recursos disponibilizados ao município para o 
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combate à COVID, deveria ser priorizada essa separação, principalmente 

porque o local passou por reformas com essa finalidade, pois a partir do 

momento em que há um dispêndio de valores para reforma, com dispensa de 

licitação e, posteriormente, não há disponibilização de recursos para 

contratação de pessoal necessário ao funcionamento do local, ocorre grave 

falha na gestão de recursos públicos. 

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 seja 

adotada, de imediato, as seguintes providências: 

- Que Seja Encaminhado Este Relatório Para A Procuradoria 

Municipal Instaurar PAD Para Apurar Responsabilização Da Secretária De 

Saúde Por Possível Omissão Pela Demora Na Separação Dos Pacientes Covid E 

Não Covid Na Policlínica Municipal, Apesar Da Realização De Obras No Local 

Com Essa Finalidade, Por Meio De Dispensa De Licitação. 

- Que seja encaminhado este relatório ao Ministério Público Estadual 

com o objetivo de apurar possíveis desvios de conduta relacionadas a não 

realização de separação entre os pacientes com suspeita de COVID dos demais 

casos, apesar de ter sido realizada obras com o objetivo de efetivar tal 

separação. 

2.4. FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOAL 

Já a análise das questões afetas a Folha de Pagamento/Pessoal ficou 

sob a responsabilidade do Vereador Renato Gonzaga de Meio que emitiu seu 

relatório nos termos que segue: 
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2.4.1. Introdução 

A presente Comissão de Inquérito Parlamentar - CPI foi instaurada 

para apurar suspeitas de irregularidades nas ações municipais para combater 

o Coronavírus (COVID- 19) durante a pandemia, entre elas, apurar o suposto 

pagamento de servidores municipais que atuam na área da saúde acima do 

teto municipal. 

Contudo, antes de entrar neste mérito, foi necessário colher 

informações sobre a contratação do pessoal, registro dos servidores no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, capacidade e 

habilidade de alguns servidores que prestaram serviços na Administração 

Pública no enfrentamento ao COVID-19, sendo constatadas diversas 

inconstâncias durante os trabalhos desta CPI. 

2.4.2. Cadastro no CNES 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, 

conforme definição pelo Governo Federa112  é a base para operacionalizar os 

Sistemas de Informações em Saúde, sendo estes imprescindíveis a um 

gerenciamento eficaz e eficiente do Sistema Único de Saúde - SUS. Além de 

automatizar todo o processo de coleta de dados feita nos estados e municípios 

sobre a capacidade física instalada, os serviços disponíveis e profissionais 

vinculados aos estabelecimentos de saúde, equipes de saúde da família, 

subsidiando os gestores com dados de abrangência nacional para efeito de 

planejamento de ações em saúde. 

12  CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Governo Federal. Disponível em <https:// 
www.gov.br/sa  ude/pt-br/acesso-a-i nformacao/acoes-e-programas/cebas/cnes-cadastro-nacional-de-
estabelecimentos-de-saude> . Acesso em 03 de dezembro de 2021. 
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O CNES visa ainda dar transparência, pelo site, de toda a 

infraestrutura de serviços de saúde, bem como a capacidade instalada 

existente e disponível no país. Ser, junto com o CNES, o principal elo entre 

todos os sistemas do SUS. 

Pois bem. 

Durante os trabalhos desta CPI, foi constatado irregularidades no 

cadastro do CNES, sendo que constavam nomes de servidores que não 

estavam prestando serviços no Hospital Campanha. Assim, objetivando 

esclarecer a divergência, colheu-se o depoimento da servidora Dulcinea da 

Silva Gonzaga que é a única responsável em cadastrar todas as ações e 

servidores junto ao CNES, conforme trecho a seguir extraído do depoimento 

carreado às fis. 9667/9669: 

'Questionada qual era a sua função na Secretaria Municipal 
de Saúde quando do início e durante ao enfrentamento ao 
COVID-19, disse que sua função é operadora de computador. 
As depoentes falaram que 'a Senhora era responsável na 
Secretaria Municipal de Saúde por fazer o cadastro do CNES 
do Hospital de Campanha, isso procede, disse que sim. Quem 
passava as informações para Senhora fornecer os dados dos 
equipamentos e funcionários do Hospital de Campanha 
cadastrados no CNES, disse que o cadastro inicial foi 
realizado sob a orientação da senhora Lourdes Maria e 
depois pela senhora Vívian Castro, que era a responsável 
pelo hospital de campanha. Foi a Senhora quem cadastrou 
todos os funcionários (corpo clínico, funcionários, serviços 
terceirizados) e os equipamentos que tinham ou deveriam 
existir no Hospital de Campanha, disse que sim. Os 
funcionários que prestavam serviços na Ala da COVID na 
Policlínica também possuíam cadastro no CNES, disse que 
sim, e que a senhora Lurdinha disse que era para colocar de 
início eles e depois os funcionários selecionados no processo 
seletivo, e que isso ocorreu em razão de o hospital não estar 
implantado e que a Lurdinha falou para colocar os 
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profissionais que já estavam atuando com o COVID na 
Policlínica em razão das regras do CNES e que não lembra a 
quantidade que foi cadastrada, já que era necessário o 
cadastro inicial para gerar o número do CNES do hospital e 
que a senhora Lourdes fez o cadastro inicial em abril de 
2020 e que foi feita a alteração dos profissionais em maio de 
2020 quando teve o processo seletivo e que a Vivian fez a 
alteração do cadastro a partir de janeiro de 2021 e que o 
CNES é de responsabilidade do estabelecimento e que quem 
tem que ajustar esse cadastro é o responsável do 
estabelecimento e que essa falta de atualização é comum 
ocorrer. Quem era o responsável por atualizar os 
funcionários do Hospital de Campanha no CNES e quem 
passava esses dados para a Senhora, disse que não sabe dizer 
quem era o responsável e que a partir de janeiro de 2021 a 
senhora Vivian foi quem passou a lhe encaminhar os dados 
para atualização do CNES. 

Existem 5 funcionários cadastrados que nunca prestaram 
serviços no Hospital de Campanha, disse que a 
administração do hospital de campanha deveriam ter 
solicitado a exclusão dos profissionais do CNES do hospital 
de campanha e que houve falha de atualização do cadastro 
por parte da administração do hospital de campanha e que a 
atualização tem partir do estabelecimento ou do próprio 
profissional. Qual o motivo deste cadastro irregular, disse 
que não sabe dizer. Quem passou os dados destes 
funcionários para fazer o cadastro, disse que os dados dos 
profissionais foram passados pela senhora Lourdes Maria. 
Existe algum estabelecimento de saúde do setor público 
municipal que não esteja cadastrado no CNES, disse que 
todos os estabelecimentos precisam estar cadastrados. Caso 
algum estabelecimento de saúde do setor público municipal 
esteja em funcionamento sem o devido cadastro, este 
estabelecimento pode ser penalizado, disse que caso o 
estabelecimento não esteja cadastrado o sistema de 
faturamento vai glosar e não se consegue faturar nada pelo 
SUS. 
(«.) 
Disse que é a única servidora que trabalha com o cadastro de 
CNES no Município tanto da rede pública quanto privada e 
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que não faz o cadastro in loco e que precisa ser comunicada 
dos dados para saber o que acontece. Disse que para 
alimentar o CNES tem o formulário padrão, mas que pode 
ser enviado por email ou entregue pessoalmente. (..) 
Disse que em 7 de abril de 2020 solicitou o número de CNES 
para o hospital de campanha e que no dia 14 de abril de 
2020 foi enviada a primeira base de dados e que a base de 
dados é enviada todos os meses e que teve alteração no CNES 
do hospital de campanha praticamente todos os meses." 

Portanto, para o funcionamento do Hospital Campanha seria 

necessário cadastrar os funcionários que iriam prestar os devidos serviços no 

Combate a COVID-19, sendo certo que foram cadastrados servidores no CNES 

que sequer iriam prestar ou prestaram serviços no referido hospital. Tal 

atitude pode configurar crime de falsidade ideológica, o que deve ser apurado. 

Extrai-se do depoimento que as primeiras informações foram 

repassadas pela servidora Lourdes Maria. 

Ademais, ficou clarividente que a responsabilidade de manter 

atualizadas as informações no CNES é do administrador do hospital. 

Deste modo, há indícios que houve falta de gestão e, por conseguinte, 

os responsáveis devem ser responsabilizados. Para tanto, esta CPI 

RECOMENDA que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD 

para apurar o ocorrido e, se for o caso, aplicar as devidas sanções. 

2.4.3. Processo Seletivo Simplificado 

O Processo Seletivo Simplificado é a forma utilizada pelos órgãos do 

Poder Executivo Municipal para realização de contratação temporária, que 

visa atender a necessidade provisória de excepcional interesse público, 

conforme disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, in verbis: 
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"Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

lx - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público." 

Logo, diante da necessidade temporária de excepcional interesse 

público da Administração Pública Municipal de Conselheiro Lafaiete - MG, nos 

termos da Lei Municipal n2  5.811, de 19 de junho de 2016 e de manter a 

estrutura mínima da equipe, com o número de servidores necessários para 

atendimento no Hospital Campanha COVID-19- Municipal e ala específica na 

Policlínica Municipal para pacientes positivos e/ou em suspeita de COVID-19 

para funcionamento e escala do serviço de saúde, a Secretaria de Saúde 

informou em resposta ao Oficio n° 004/CPI/N°02/2021, às fis. 2120 e s.s., que 

foram realizados 10 processos seletivos simplificados entre os anos de 2020 e 

2021, listando os seguintes: 

1 EDITAL N° 001/202 1/SMS/PMCL 26/01/2021 para 

contratação/designação para exercício da função pública de Médico 

Plantonista - plantão de 12 horas; (fis. 853/863 e fis. 2183/2189); 

/ EDITAL N° 002/2021/SMS/PMCL 26/01/2021 para 

contratação/designação para exercício das funções públicas de Médico Clínico 

com conhecimento em Infectologia - 20 horas semanais, Médico Pediatra com 

conhecimento em Infectologia - 20 horas semanais, Médico Clínico com 

conhecimento em Psiquiatria - 20 horas, Médico Plantonista com 
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conhecimento em Psiquiatria - plantão de 12 horas, Médico ESF - 40 horas 

semanais, Médico Clínico - 20 horas semanais - Local de Atendimento: Zona 

Rural e Médico Ginecologista - 20 horas semanais (fls. 2190/2196); 

V EDITAL N° 003/2020/SMS/PMCL 15/04/2020 para contratação/ 

designação para exercício das funções públicas de: Auxiliar de Obras e 

Serviços - 40 horas semanais, Auxiliar Administrativo - 30 horas semanais, 

Técnico de Enfermagem 30 horas semanais, Enfermeiro - 20 horas semanais, 

Fisioterapeuta 20 horas semanais e Médico Plantonista (Clínico) - plantão de 

12 horas, (fis. 785/797 e fis. 2124/2145); 

'( EDITAL N° 004/2020/SMS/PMCL 07/05/2020 para contratação/ 

designação para exercício das funções públicas de Médico Plantonista 

(Clínico) - plantão de 12 horas (fis. 798/808 e fis. 2146/2152); 

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL EDITAL N° 

004/2021/SMS/PMCL 02/04/2021 para exercício da função pública de 

Fisioterapeuta - 20 horas semanais, Assistente Social - 30 horas semanais, 

Técnico de Enfermagem - 30 horas semanais, Auxiliar de Obras e Serviços - 

40 horas semanais e Vigia - 40 horas semanais; (fis. 864/877 e fis. 

2197/2208);  

( EDITAL N° 005/2021/SMS/PMCL 15/04/2021 para 

contratação/designação para exercício da função pública de Médico 

Plantonista - plantão de 12 horas e Médico Plantonista - plantão de 12 horas 

UTI COVLD-19, (fis. 877/920 e fis. 2209/2216); 

V' EDITAL N° 005/2020/SMS/PMCL 27/05/2020 para contratação/ 

designação para exercício das funções públicas de Auxiliar de Obras e Serviços 

Gerais (FAXINA) e Médico Plantonista (Clínico) - plantão de 12 horas; (fis. 

809/819 e fls. 2153/2161); 
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V EDITAL N° 007/2020/SMS/PMCL 25/06/2020 para contratação/ 

designação para exercício da função pública de Médico Plantonista - plantão 

de 12 horas; (fis. 820/830 e fis. 2162/2168); 
7 EDITAL N° 008/2020/SMS/PMCL 04/08/2020 para contratação/ 

designação para exercício da função pública de Médico Plantonista - plantão 

de 12 horas; (fis. 831/841 e fis. 2169/2175); e 

V' EDITAL N° 010/2020/SMS/PMCL 16/09/2020 para contratação/ 

designação para exercício da função pública de Médico Plantonista - plantão 

de 12 horas, (fis. 842/852 e fis. 2176/2182). 

Ocorre que em detida análise dos documentos, verifica-se que o 

EDITAL N° 002/2021/SMS/PMCL 26/01/2021 não possui qualquer relação 

com a contratação/designação de servidor para atuar frente à COVID -19. 

O EDITAL N° 004/2020/SMS/PMCL 07/05/2020 foi 

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL EDITAL N° 004/2021/SMSIPMCL 

02/04/2021, contudo, tal erro fora retificado quase 01 (um) ano após a 

publicação daquele. 

Foram publicados 02 (dois) EDITAIS N2  05 com seleções distintas. 

Isto é, diante dos apontamentos realizados concluiu-se que não 

totaliza os 10 (dez) editais informados pela Secretaria de Saúde. Tais fatos, 

por si sós, já demonstram a falta de gestão. 

Desta feita, há indícios que houve falta de gestão e, por conseguinte, 

os responsáveis devem ser responsabilizados. Para tanto, esta CPI 

RECOMENDA que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD 

para apurar o ocorrido e, se for o caso, aplicar as devidas sanções. 
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2.44. Pagamento Acima do Teto Constitucional 

A Constituição Federal prevê o teto constitucional para a 

remuneração do servidor municipal, a fim de manter a remuneração dos 

servidores públicos dentro de um limite legal, de forma a permitir um correto 

e melhor controle dos gastos públicos com a remuneração de seus servidores, 

além de evitar distorções no sistema que permitiam servidores perceberem 

salários estratosféricos e totalmente distorcidos da realidade pública, e 

mesmo econômica. 

Nos termos do art. 37, inciso IX, da Carta Magna, o teto 

constitucional de remuneração do servidor municipal é o limite do subsídio 

do Prefeito, in verbis: 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remunera tória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do 
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Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do 
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do 
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos; (..)"(g.  n.) 

No entanto, referido limite constitucional não foi respeitado e alguns 

servidores municipais receberam salários estratosféricos durante o combate 

ao COVID-19 neste Município, o que será demonstrado a seguir. 

Pois bem. 

Para definir o valor do subsídio do Prefeito, necessário se faz 

retornar alguns anos na legislação municipal, eis que o valor do subsídio foi 

fixado no ano de 2016 para o mandato 2017 e 2020, conforme o art. 12  da Lei 

Municipal n° 5.798/2016, in verbis: 

"Art. 1 - Ficam fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os 
subsídios mensais do Prefeito Municipal de Conselheiro 
Lafaiete para o mandato de 2017 a 2020, com exclusão de 
qualquer, outra espécie remunerató ria, seja a que título for, 
na forma estabelecida no art 39, § 42 da Constituição da 
República Federativa do Brasil." 

Nos anos seguintes, o subsídio recebeu revisão, em conformidade 

com as seguintes Leis Municipais: 

/ Ano 2018 - Lei Municipal n2  5.899/2018: 

"Art. 1 - Ficam revisados nos termos do disposto no inciso X 
do art 37 da Constituição da República Federativa do Brasil 
e no art. 52  da Lei n2  5.798, de 7 de julho de 2016, o subsídio 
mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 
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Municipais de Conselheiro Lafaiete no percentual de 2,95% 
(dois vírgula noventa e cinco por cento). 
Parágrafo único - O percentual de 2,95% (dois vírgula 
noventa e cinco por cento) previsto no "caput" deste artigo 
refere-se à recomposição da perda salarial medida pelo 
índice de Preços ao Consumidor Aplicado - IPCA do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período de 12 

de janeiro de2017a 31 de dezembro de 2017." 

Aumentando o valor do subsídio do Prefeito para a quantia de R$ 

20.590,00 (vinte mil, quinhentos e noventa reais). 

VI, Ano 2019 - Lei Municipal nQ 5.967/2019: 

"Art. / - Ficam revisados nos termos do disposto no inciso X 
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil 
e no art. 52 da Lei n 2  5.798, de 7 de julho de 2016, o subsídio 
mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais de Conselheiro Lafaiete no percentual de 3,75% 
(três vírgula setenta e cinco por cento). 
Parágrafo único - O percentual de 3,75% (três vírgula 
setenta e cinco por cento) previsto no "caput" deste artigo 
refere-se à recomposição da perda salarial medida pelo 
índice de Preços ao Consumidor Aplicado - IPCA do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período de 12 

de janeiro de 2018 a31 de dezembro de 2018." 

Aumentando o valor do subsídio do Prefeito para a quantia de R$ 

21.362,13 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos). 

V' Ano 2020 - Lei Municipal n2  6.010/2020: 

"Art. 1 - Ficam revisados nos termos do disposto no inciso X 
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil 
e no art. 52 da Lei n 2  5.798, de 7 de julho de 2016, o subsídio 
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mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais de Conselheiro Lafaíete no percentual de 4,31% 
(quatro vírgula trinta e um por cento). 
Parágrafo único - O percentual de 4,31% (quatro vírgula 
trinta e um por cento) previsto no "caput" deste artigo 
refere-se à recomposição da perda salarial medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Aplicado - IPCA do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período de 12 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019." 

Aumentando o valor do subsídio do Prefeito para a quantia de R$ 

22.282,83 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três 

centavos). 

Diante da Pandemia Mundial, o Governo Federal promulgou a Lei 

Complementar n2  173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera 

a Lei Complementar n2  101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. A 

qual proibiu conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração a membros de Poder Municipal, nos termos do 

art. 8, in verbis: 

'Art. 82  Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei 
Complementar 0 101, de 4 de maio de 2000, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
1 - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de 
órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto 
quando derivado de sentença judicial transitada em julgado 
ou de determinação legal anterior à calamidade pública' 
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Portanto, certo é que no ano de 2020 e 2021 o subsídio do Prefeito 

Municipal equivale ao valor de R$22.282,83 (vinte e dois mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). 

De acordo com as fichas financeiras carreadas nos autos desta CPI, 

verificou-se que os seguintes servidores receberam acima do teto 

constitucional: 

FICHA FINANCEIRA - JULHO 2020 - fis. 1084/1106 

Nome do servidor Cargo Total de Proventos Acima do teto 
constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 22.359,14 R$ 76,31 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 22.378,13 R$ 95,30 

FICHA FINANCEIRA - AGOSTO 2020 - fis. 1062/1083 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 37.089,47 R$ 14.806,64 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 24.364,25 R$ 2.081,42 

FICHA FINANCEIRA - SETEMBRO 2020 - fis. 1040/1061 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 33.944,81 R$ 11.661,98 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 25.357,32 R$ 3.074,49 

FICHA FINANCEIRA - OUTUBRO 2020 - fis. 1019/1039 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 33.282,78 R$ 10.999,95 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 25.853,82 R$ 3.570,99 

FICHA FINANCEIRA - NOVEMBRO 2020 - PÁG 999/1018 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Ney Franco Junior Médico Plantonista R$ 27.839,94 R$ 5.557,11 

149 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Destarte, esta CPI RECOMENDA que seja instaurado Processo 

Administrativo Disciplinar - PAD para apurar o ocorrido e, se for o caso, 

aplicar as devidas sanções; bem como instaurar Processo Administrativo 

Fiscal - PAF para apuração dos fatos e, se for o caso, o ressarcimento ao erário 

dos valores recebidos indevidamente. 

2.4.5. Capacidade e Habilidade de Alguns Servidores que Prestaram 
Serviços Na Administração Pública No Enfrentamento ao COVID-
19 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 29.826,06 R$ 7.543,23 

FICHA FINANCEIRA - DEZEMBRO 2020 - PÁG 980/998 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 25.283,15 R$ 3.000,32 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 25.289,64 R$ 3.006,81 

Thais Cristiane Ferreira Médico Plantonista R$ 23.288,41 R$ 1.005,58 

FICHA FINANCEIRA - JANEIRO 2021 - PÁG 940/959 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 37.254,99 R$ 14.972,16 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 26.350,35 R$ 4.067,52 

FICHA FINANCEIRA - FEVEREIRO 2021 - PÁG 920/940 

Nome do servidor Cargo
Total de Acima do teto 

 
Proventos constitucional 

Giulliano Rubatino Nogueira Médico Plantonista R$ 33.117,29 R$ 10.834,46 

Ney Franco Junior Médico Plantonista R$ 25.853,84 R$ 3.571,01 

Ramon Moreira Ferraz Médico Plantonista R$ 22.709,16 R$ 426,33 
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