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No conceito da brilhante doutrinadora Maria Sylvia Zaneila Di 

Pietro'3: 

"São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas fisicas 
que prestam serviços ao Estado e às Entidades da 
Administração Indireta, com vínculo empregatício e 
mediante remuneração paga pelos cofres públicos." 

Os servidores públicos possuem direitos e deveres para com a 

Administração Pública. São deveres dos funcionários, no termos do art. 197, 

da Lei Municipal n° 293/56, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 

Municipais da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete: 

"Art. 197. São deveres dos funcionários: 
1- assiduidade; 
II - pontualidade; 
Ii- discrição; 
IV- urbanidade; 
V - lealdade às instruções constitucionais a administrativas 
a que servir; 
VI - observância das normas legais e regulamentares; 
VII - obediência às ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais; 
VIII - levar ao conhecimento da autoridade irregularidade 
de que tiver ciência em razão de cargo; 
IX - zelar pela economia e conservação do material que lhe 
for confiado; 
X - providenciar para que esteja sempre em ordem no 
assentamento individual a sua declaração de família; 
XI- atender pontualmente: 
a) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
b) à expedição das certidões requeridas para a defesa do 
direito." 

13  Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18@ Edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2005. 445 p. 
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Os servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou 

cargo em comissão são passíveis de responsabilização civil, penal e 

administrativa, apurada mediante processo administrativo disciplinar, devido 

à ação ou omissão contrária à lei, culpa ou dolo e dano. 

Esta CPI recebeu diversas denúncias que alguns servidores que 

prestaram serviços no Hospital Campanha não cumpriram com os seus 

deveres legais, sendo certo que ao apurar tais fatos constatou indícios de 

veracidade, o que deverá ser apurado através de instauração de procedimento 

adequado. 

V Rita de Kássia Silva Melo 

A Sra. Rita de Kássia Silva Meio exerce a função de Secretária 

Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete desde abril de 2019. 

Isto é, é a gestora da saúde do Município de Conselheiro Lafaiete e é 

de sua responsabilidade gerir tudo àquilo vinculado à Secretaria de Saúde, 

entre eles o Hospital Campanha. 

Apesar de ser de sua responsabilidade os trâmites referentes ao 

Hospital Campanha, a mesma desconhecia diversas situações ocorridas, 

conforme trecho a seguir extraído de seu depoimento colhido às fis. 

9505/9518: 

"No início da pandemia quais foram as medidas tomadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento ao 
covid, disse que a partir do dia 17 de março de 2020 foi feito 
o plano macrorregional para enfrentamento da pandemia 
de COVID e que participou de várias reuniões com a 
Superintendência Regional de Saúde. 
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Disse que não pode afirmar e nem responder nada em nome 
da gestão interna do hospital. 

Disse que não sabe afirmar com certeza sobre essa aquisição 
de equipos. 

Sabe dizer quais empresas foram contratadas para o 
fornecimento de alimentação através de dispensa de 
licitação, disse que não sabe dizer. No início da pandemia 
foram realizadas aquisições por licitação ou dispensa de 
licitação de materiais, equipamentos e insumos para serem 
usados como medida preventiva ao combate à pandemia 
para todos os setores do município com verba da COVID-19 e 
da Secretaria de Saúde, disse que não sabe dizer. 

Perguntada se o Dr. Giuliano lhe comunicou sobre o estado 
dos respiradores adquiridos através do TAC da Gerdau, disse 
que não tinha conhecimento. O Município tinha algum 
contrato de fornecimento do equipamento de ambu ou teve 
que realizar algum contrato emergencial para esse 
fornecimento, disse que não sabe dizer. 

Assim, há indícios que referida servidora fora omissa ao 

desempenhar a função que lhe foi designada, devendo, pois, instaurar PAD 

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

RECOMENDA esta CPI. 

1' Vivian Regina de Almeida Meio 

Em depoimento colhido às fls. 9662/9666, a Sra. Vivian Regina de 

Almeida Meio disse que exercia a função de Diretora de Atenção 

Especializada, sendo que sob sua responsabilidade estava o Hospital 

Campanha e que apesar de ser de sua responsabilidade os trâmites referentes 

ao Hospital, a mesma desconhecia diversas situações ocorridas e informou 
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que ficada a par de alguns casos que envolviam o Hospital, conforme trecho do 

depoimento a seguir: 

"Questionada qual a sua função na Secretaria Municipal de 
Saúde quando do início ao enfretamento ao COVID-19, disse 
que exercia a função de Diretora de Atenção especializada. 
Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital de 
Campanha estava sob a sua responsabilidade pelo fato da 
senhora ser Diretora de Atenção Especializada, disse que 
sim, e que apesar de não ter participado diretamente do 
processo de montagem do hospital de campanha. Como a 
Secretaria Municipal de Saúde fez o planejamento da para o 
enfretamento ao COVID-19, disse que não participou 
diretamente do processo de' montagem do hospital de 
campanha, apesar dele estar inserido em sua pasta de 
atenção especializada. A Senhora reuniu com o Gerente 
Administrativo e RT's do Hospital de Campanha e Gerente da 
Policlínica Municipal para tratar do planejamento ao 
enfretamento ao COVlD-19, disse que não. Após a 
implantação do Hospital de Campanha a Senhora tinha 
reuniões periódicas com equipe para tratar do desempenho 
do Hospital de Campanha e também para encontrar as 
soluções do Hospital de Campanha, disse que não. A Senhora 
tratou do planejamento sobre medicamentos, bombas de 
infusão ou respiradores para o Hospital de Campanha e 
Policlínica Municipal durante o período que estava como 
Diretora de Atenção Especializada, disse que não. 

Assim, há indícios que referida servidora fora omissa ao 

desempenhar a função que lhe foi designada, devendo, pois, instaurar PAD 

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

RECOMENDA esta CPI. 

v' Márcio Petraglia Barbosa 
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Em depoimento colhido às fis. 6149/6156, o Sr. Márcio Petraglia 

Barbosa disse que exercia a função de Gerente Administrativo do Hospital 

Campanha. 

Cediço que as atribuições específicas desempenhadas pelo Gerente 

Administrativo é coordenar, gerir, planejar, organizar, fiscalizar todas as 

ações, resumindo fazer a gestão hospitalar. 

Contudo, em depoimento o Sr. Márcio informou que deixou de 

exercer algumas de suas atribuições, conforme trecho a seguir extraído do 

depoimento: 

"Questionado qual era sua função e atribuições no Hospital 
de Campanha, respondeu que, como servidor do Município de 
Lafaiete, iniciou seus trabalhos em março de 2020, na 
vacinação contra H1N1; que não participou das tratativas 
relativas à constituição do Hospital de Campanha; que foi 
convidado para a coordenação administrativa do Hospital 
de Campanha; que sua atribuição era gerente 
administrativo no Hospital de Campanha. 

Já atuou ria gestão de algum hospital antes de integrar a 
direção do Hospital de Campanha? Respondeu que não. 

Questionado se sabe dizer quais os passos que foram 
seguidos para que o Hospital de Campanha obtivesse 
autorização para funcionamento? Respondeu que não. 
Questionado se sabe dizer quem fez o cadastro inicial do 
Hospital e dos profissionais no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES)? Respondeu que não, que 
isso é com a Sec. de Saúde. Questionado se teve alteração no 
CNES na época que estava como Gerente do Hospital de 
Campanha? Respondeu que não. Questionado que, como o 
Senhor era o Gerente Administrativo do Hospital de 
Campanha no início do funcionamento, sabe informar como 
foi realizado o credenciamento' dos leitos de UTI e Clínico 
junto ao SUS? Respondeu que não. Questionado se sabe 
informar quem fez o credenciamento leitos de UTI e Clínicos 
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junto ao SUS, respondeu que não. Questionado se sabe 
informar como eram realizados os pagamentos pelo SUS 
referentes aos leitos de UTI e clínico? Respondeu que não 
tinha envolvimento nesse assunto. 

Disse ainda que exercia praticamente a função de "zelador" no 

Hospital Campanha, de acordo com a gravação de seu depoimento. 

Assim, há indícios que referido servidor fora omisso ao 

desempenhar a função que lhe foi designada, devendo, pois, instaurar PAD 

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

RECOMENDA esta CPI. 

v' Giulliano Rubatino Nogueira 

Em depoimento colhido às fis. 6158/9666, o Sr. Giulliano Rubatino 

Nogueira Meio disse que sua função e atribuição no Hospital Campanha era 

Diretor, Responsável Técnico e Plantonista, conforme trecho do depoimento a 

seguir: 

"Qual a sua função e atribuições no Hospital de Campanha? 
Respondeu que é Diretor Técnico e Plantonista; que assumiu 
assim que o Hospital abriu. 

Quem é o Diretor técnico e o Diretor Clínico do Hospital de 
Campanha? Respondeu que ele próprio é o Diretor Técnico, 
não havendo Diretor Clínico. 

No entanto, esta Comissão recebeu documentação que comprova 

que o Sr. Giulliano não possui especialização em medicina plantonista, de 
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acordo com Ofício encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina, 

carreado às fls. 9295 e s.s., veja-se: 

"O médico Dr. Giulliano Rubatino Nogueira (CRMMG 42.128) 
encontra-se cadastrado no cargo de Responsável Técnico 
pelo Hospital, o referido médico está devidamente inscrito 
neste Conselho, em situação regular, mas não possui registro 
de qualificação de especialista até o presente momento." 

A Secretaria de Saúde em resposta ao ofício n2  210 da CPI 

encaminha documentação que não combate o alegado (fis. 10.117 e s.s.). 

Isto é, o referido servidor atuou por mais de 1 (um) ano como se 

qualificação tivesse para exercer o cargo, e não o possuía. O que, mais uma 

vez, demonstra a desídia da Administração Pública. 

Assim, há indícios que referido servidor fora omisso e negligente ao 

desempenhar a função que lhe foi designada, devendo, pois, instaurar PAD 

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

RECOMENDA esta CPI. 

2.5. VACINAÇÃO 

Por fim, o Vereador Washington Fernando Bandeira ficou com a 

responsabilidade de analisar e elaborar relatório sobre a vacinação, bem 

como pela montagem e finalização do relatório final. Segue relatório acerca da 

Vacinação. 

2.5.1. Das Suspeitas De Descumprimento Do Plano Nacional De 
Operacionalização Da Vacinação Contra A COVID-1 9(PNV) 
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2.5.1.1. Informações Preliminares 

A vacinação contra a COVID-19 no Brasil iniciou-se, oficialmente, em 

19 de janeiro de 2021, quando o Ministério da Saúde distribuiu aos Estados o 

primeiro lote de doses de imunizante, sendo que em 17 de janeiro de 2021, na 

cidade de São Paulo, tivemos a primeira cidadã do país vacinada. 

Em 18/01/2021 foi lançado o Informe Técnico da Campanha 

Nacional de Vacinação contra a COVID-19 que apresenta as diretrizes e 

orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização 

da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 e que traz em seu 

Anexo 1 a descrição dos grupos prioritários e recomendações para a 

vacinação. 

De acordo com o primeiro Plano Nacional de Vacinação, lançado em 

10/12/2020, no Anexo II que trata da descrição dos grupos prioritários e 

recomendações para a vacinação, temos a seguinte informação com relação 

aos trabalhadores de saúde: 

"Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que 
atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e 
vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. 
Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde - 
como médicos, enfermeiros, nu tricion istas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontologistas, fo n oa udiólogos, psicólogos, 
serviços soca is, profissionais de educação física, e seus 
respectivos técnicos e auxiliares - quanto os trabalhadores 
de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da 
limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, 
e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de 
assistência à saúde das pessoas. 
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Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em 
cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e 
doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema 
funerário que tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados." 

Nesta 12  edição do plano não constam os setores administrativos 

nem os gestores que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e 

vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e 

outros locais. 

A 2 edição do Plano Nacional de Vacinação, emitida em 22 de 

janeiro de 2021; a sua Y edição, lançada em 29 de janeiro de 2021; e a 4 

edição datada de em 15/02/2021, em seus anexos que tratam da descrição 

dos grupos prioritários e recomendações para a vacinação, temos a seguinte 

informação com relação aos trabalhadores da saúde: 

"Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que 
atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e 
vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. 
Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, 
enfermeiros, nutrício n istas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, 
odon tólogos, fon o a udiólogos, psicólogos, assistentes soca is, 
profissionais de educação física, médicos veterinários e seus 
respectivos técnicos e auxiliares) quanto os trabalhadores de 
apoio, (ex. recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, 
cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, e 
outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde. 
Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em 
cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema 
funerário que tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados. 
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A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e 
estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, 
atenção básica, clínicas e laboratórios." 

Aqui verificamos a mudança de utilização do termo "trabalhadores 

de  saúde" para "trabalhadores da saúde"; o acréscimo na lista dos médicos 

veterinários e dos acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 

saúde em estágio. 

Também não observamos nessas edições qualquer menção aos 

setores administrativos nem aos gestores que atuam em espaços e 

estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, 

clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. 

É de extrema importância observar ainda o que diz o Plano Nacional 

de Vacinação, em seu Anexo 1 - "Descrição dos grupos prioritários e 

recomendações para vacinação", no campo "recomendações" relacionadas aos 

trabalhadores da saúde, os seguintes dizeres: 

"Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a 
identificação dos serviços e o levantamento do quantitativo 
dos trabalhadores da saúde envolvidos na resposta 
pandêmica nos diferentes níveis de complexidade da rede de 
saúde. 
O envolvimento de associações profissionais, sociedades 
científicas, da direção dos serviços de saúde e dos gestores, 
na mobilização dos trabalhadores, poderão ser importantes 
suporte para os organizadores, seja para o levantamento, 
seja para definir a melhor forma de operacionalizar a 
vacinação. 
Nessa estratégia será solicitado documento que 
comprove a vincula ção ativa do trabalhador com o 
serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida 
pelo serviço de saúde. (grifo nosso) 
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Em 11 de março de 2021 foi expedido o Oficio n. 

234/202 1/CGPNI/DEIDT/SVS/MG, dirigido às Coordenações Estaduais de 

Imunizações, tendo como assunto "Orientações técnicas de vacinação do 

grupo prioritário "Trabalhadores da Saúde" da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Covid-19." 

De acordo com o item 02 de tal documento, para ser considerado 

apto a receber a vacina no grupo prioritário de trabalhadores da saúde, 

deveriam ser cumpridos dois requisitos, quais sejam: 

- ser considerado trabalhador da saúde; e 

- trabalhar em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, 

regulação e gestão à saúde. 

Neste mesmo documento exemplificou-se o que seria 

estabelecimento de assistência, vigilância, regulação e gestão à saúde como 

sendo hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, 

laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. 

Já trabalhadores da saúde foram classificados como ".. os 

profissionais de saúde que são representados em 14 categorias, conforme 

Resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde 

(médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odon tólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 

assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus 

respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de 

combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de 

apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, 

cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, 

ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: 

programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, 
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doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal 

(IML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com 

cadáveres potencialmente contaminados e acadêmicos em saúde e estudantes 

da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e 

laboratórios." 

Ainda neste documento, em seu item 5, temos a seguinte afirmação: 

"5. Ressalta-se que deverão ser vacinados todos os 
profissionais de saúde, contemplados na resolução n° 
287, citada anteriormente nesta nota, 
independentemente do local de atuação." 

E observamos também uma ordem de priorização dentro da classe 

de trabalhadores da saúde que deveria ser seguida ".conforme disponibilidade 

de doses, sendo facultado a Estados e Municípios a possibilidade de adequar a 

priorização conforme a realidade local: 

- Equipes de vacinação que estiverem inicia/mente 
envolvidas na vacinação dos grupos elencados para as 6 
milhões de doses; 
- Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de 
Idosos e de Residências Inclusivos (Serviço de Acolhimento 
Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos 
com deficiência); 
- Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, 
tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos 
diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e 
confirmados de covid-1 9; 
- Demais trabalhadores de saúde." 
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Contudo, em 12 de março de 2021, um dia após a expedição do 

documento supracitado, foi expedido o Ofício Circular n.2  57/2021/SVS/MS, 

retificando o ofício n2  234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 

Nesse novo documento, foi retirado o item 05 que constava do 

primeiro documento, fazendo prevalecer a necessidade do indivíduo estar 

atuando em hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, 

laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. 

Ante a todas essas informações, podemos concluir que de acordo 

com o Plano Nacional de Operacionalização em vigência até 14/03/2021 (que 

seria a 44  edição datada de 15/02/2021 e que foi substituída pela 52  edição 

lançada em 15/03/2021) seriam considerados grupos prioritários: 

- pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas: 

- pessoas com deficiência institucionalizadas; 

- povos indígenas vivendo em terras indígenas; 

- trabalhadores da saúde; 

Já dentro do grupo de trabalhadores da saúde, observando-se 

sempre o requisito que determina que o indivíduo trabalhe em 

estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à 

saúde, a ordem seria: 

- as equipes de vacinação; 

- trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e 

residências inclusivas para jovens e adultos com deficiência; 

- trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19; 

- demais trabalhadores da saúde; 
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Reiteramos que o Plano Nacional de Vacinação, em seu Anexo 1 - 

"Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação", no 

campo "recomendações" relacionados aos trabalhadores da saúde, afirma 

categoricamente que é necessário a comprovação de vinculação ativa do 

trabalhador com o serviço de saúde, ou seja, era obrigatório comprovar que o 

profissional estava exercendo suas funções, ou seja, estava "na ativa". 

A Secretaria Municipal de Saúde, em 22 de março de 2021, 

encaminhou à Câmara Municipal o ofício n.2  154/2021/GAB/SMS/PMCL, 

respondendo ao Requerimento n.2  58/2021 de autoria do Vereador Vado 

Silva. (fis. 29/33) 

Neste ofício, a Sr. Secretária Municipal de Saúde prestou 

esclarecimentos encaminhando o ofício assinado pelo Gerente de Vigilância 

Epidemiológica, pelo servidor Referência Técnica em Imunização, pela 

Diretora de Vigilância em Saúde e pela Diretora de Atenção Básica onde 

constam as seguintes informações: 

a) Que o setor de imunização do município segue as seguintes 

normas (afirmação essa reiterada em outras oportunidades): 

1 - Plano Nacional de Operacionalização para a Vacina - Covid-19 

- Ofício 33/2021 do Ministério da Saúde; (fis. 37/39) 

- Nota Informativa do Estado de Minas de 27/01/2021; (40/43) 

- Ofício Circular 57/2021 do Ministério da Saúde; (fis. 44/46). 

- Nota Informativa 5 Versão do Estado de Minas de 11/03/2021. 

(fis. 47/53) 

b) Que o quantitativo de doses de vacina recebidas pelo município 

até dia 22/03/2021, foi de 6.604 doses; 
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c) Encaminhou a lista dos servidores municipais que foram 

imunizados até 22/03/2021 e as notas de fornecimento das vacinas. 

Com base em tal informação, esta CPI requisitou que a Secretaria 

Municipal de Saúde nos informasse se o profissional que fora vacinado estava 

atuando presencialmente, em home-office, afastado ou aposentado. 

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Oficio 

397/2021/GAB/SMS/PMCL, assinado pela senhora Secretária Municipal de 

Saúde, afirmou que "..tal requisito não foi elencado no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra à COVID-19..." e que '. o município 

solicitou das instituições beneficiadas declaração emitida pelo serviço de saúde 

responsável por meio de lista nominal dos trabalhadores de saúde que deveriam 

ser imunizados.", e ressaltou que a responsabilidade das informações 

prestadas nas listas é da instituição declarante. 

Além destes esclarecimentos acerca dos regramentos utilizados para 

se estabelecer os trabalhos de imunização de nosso município, é importante 

também relatarmos como o município se comportou em relação as tomadas 

de decisões para o enfrentamento à Covid-19. 

Conselheiro Lafaiete-MG aderiu ao programa estadual chamado 

"Minas Consciente" para enfrentamento e combate à COVID-19 e, desta forma, 

as decisões tomadas por este programa tinham que ser seguidas em nossa 

cidade. 

Tal programa criou uma categorização para delimitar o 

funcionamento de atividades e serviços levando em consideração, entre 

outros fatores, a necessidade para a população do serviço e atividade a ser 

prestado, o quadro epidemiológico da região em a cidade pertencesse 

atribuindo-se cores as categorias criadas e que foram denominadas de onda. 

Veja o quadro abaixo: 
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O QUE FUNCIONA -)  A partir de 27/01/2021 houve uma mudano de 
foco na metodologia do Plano Minas Consciente. O 

Plano saiu da lógica de segregar atividades por 
onda, para permitir as atividades por mais tempo. 
mas com nível de funcIo,amento adequado ao 

momento. 

Assim, houve readequação dos protocolos entre 
setores. restringindo o funcionamento algumas 

atividades para Incluir outras, de modo a 
contribuir com os setores mais afetados 

economicamente, mas sem abrir mão do controla 
geral da pandemia. 

Cada vez mais é preciso reforçar a adesão da 
sociedade ao protocolo adequado, que dependerá 
da fiscalização do cidadão e do gestor municipal. 

Ressalta-se que para as regiões onde houver 
decretação de onda roxa, as atividades não- 

essenciais não poderão funcionar. 

Em Conselheiro Lafaiete essa classificação se deu da seguinte forma 

de janeiro a abril de 2021: 

- Onda vermelha antiga: 01/01 a 28/01 

- Onda vermelha nova: 01/02 a 10/02 

- Onda amarela: 11/02 a 12/03 

- Onda roxa: 13/03 a 25/04 

Entretanto em determinados momentos, mesmo a cidade estando 

classificada em uma onda mais branda, o Executivo Municipal decidiu por 

aplicar as medidas de uma onda mais rígida, como por exemplo, o período de 

carnaval de 2021 que estávamos na onda amarela, mas por meio de Decreto 

do Executivo as regras a serem seguidas seriam as estabelecidas para onda 

vermelha. 

Durante o período em que estávamos classificados dentro das ondas 

mais restritivas, os departamentos da prefeitura municipal funcionaram sem 

atendimento ao público presencial, ocorrendo apenas por e-mail e telefone. 
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Por meio de tais esclarecimentos preliminares, apresentamos uma 

síntese acerca dos documentos e informações básicas recebidas por esta CPI e 

que são importantes para o entendimento e elucidação dos fatos que serão 

relatados a partir de agora. 

Com o objetivo de tornar a análise acerca da vacinação mais clara, 

eficaz e compreensível, foram elaboradas diversas planilhas para conferência 

dos dados que foram encaminhados a esta CPI e tais planilhas figuram no . presente relatório como Anexo II. 

2.5.1.2. Da ausência de controle pela Secretaria Municipal de Saúde 
acerca do profissional a ser imunizado estar ou não em 
atividade 

A Secretaria Municipal de Saúde, ao ser indagada se o profissional 

que fora vacinado estava atuando presencialmente, em home-office, afastado 

ou aposentado respondeu por meio do Ofício 397/2021/GAB/SMS/PMCL, que 

.. tal requisito não foi elencado no Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra à COVlD-19..." e que ".. o município solicitou das instituições 

beneficiadas declaração emitida pelo serviço de saúde responsável por meio de 

lista nominal dos trabalhadores de saúde que deveriam ser imunizados." , e 

ressaltou que a responsabilidade das informações prestadas nas listas é da 

instituição declarante. 

Contudo é de extrema importância repisar o que diz o Plano 

Nacional de Vacinação, em seu Anexo 1 - "Descrição dos grupos prioritários e 

recomendações para vacinação", no campo "recomendações" relacionadas aos 

trabalhadores da saúde, os seguintes dizeres: 

"Nessa estratégia será solicitado documento que 
comprove a vincula ção ativa do trabalhador com o 
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serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida 
pelo serviço de saúde." (grifo nosso) 

Pois bem, os profissionais liberais como médicos, dentistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, receberam doses de imunizante, 

conforme podemos observar na lista encaminhada a esta CPI pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Para realizar a conferência das informações, esta Comissão analisou 

as listagens enviadas pelos Conselhos de Classe que apresentam os nomes dos 

profissionais que estão ativos e que, consequentemente, poderiam receber a 

vacina. 

Contudo, ao confrontarmos tais relações verificamos divergências e 

até mesmo falta de informações, e podemos ilustrar o ocorrido mencionando a 

situação que envolve a Associação Médica e o Conselho Regional de 

Odontologia, senão vejamos: 

v' Lista da Associação Médica: 

Na lista fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde (fis. 

3446/3451) constam dois nomes a mais - Ubiratã e Wilda - que a lista 

fornecida pela Associação Médica (fis. 3539/3543) bem como um nome 

aparece por duas vezes em ambas as listas (Cláudio José). 

Podemos afirmar também que na lista da Associação Médica não foi 

informada a situação do profissional vacinado, ou seja, se ele estava em 

atividade quando recebeu a dose do imunizante como também não 

vislumbramos qualquer conferência a respeito de tal requisito por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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O Ofício encaminhado pela Associação Médica de fls. 3539, declara 

que foram vacinados todos os profissionais da medicina que se dirigiram até a 

sede da associação, inclusive aqueles que não são associados, e que foi exigida 

a comprovação de regular registro junto ao CFM, mas não fazem nenhuma 

menção acerca de qualquer conferência com relação ao profissional estar em 

atividade ou não. 

Por fim, verificamos também que na lista fornecida pela Secretaria 

Municipal de Saúde consta como imunizados pela 1 e 22  dose todos os 109 

(cento e nove) indivíduos existentes em sua relação. 

Já a Associação Médica afirma que dos 107 (cento e sete) 

profissionais existentes em sua relação, 06 (seis) deles não tomaram a 22  dose 

pela instituição. 

Restou neste ponto configurada a divergência entre a quantidade de 

indivíduos que foram imunizados, bem como a falta de controle sobre as 

doses que foram ofertadas aos médicos na sede da Associação Médica, 

caracterizando assim a ingerência relacionada ao controle das vacinas por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

Importante ainda mencionar que a Associação Médica é composta 

por médicos que estão em atividade, mas também por profissionais que não 

estão exercendo mais as suas funções. 

Sabedores de tal situação fica o questionamento: Como a Secretaria 

Municipal de Saúde atestou que todos os vacinados estavam realmente em 

atividade e, assim, poderiam receber o imunizante dentro deste grupo 

prioritário, conforme regramento que ela mesmo afirma que segue? 

Afirmar que a responsabilidade de conferir o preenchimento do 

requisito "estar em atividade" é da instituição declarante não se mostra a 

conduta mais adequada, pois quem tem o dever de cuidar da coisa pública e 

169 



 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

assim fiscalizar e executar a correta distribuição das vacinas e a respectiva 

imunização dos indivíduos que realmente se enquadravam nos requisitos 

exigidos pelo regramento é do município, mas especificamente da Secretaria 

Municipal de Saúde e do Setor de Imunização. 

( Lista de Dentistas, auxiliares e técnicos 

Já com relação aos dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, as 

listas da Secretaria Municipal de Saúde (fis. 3425/3437) e do Conselho 

Regional de Odontologia - CRO (fis. 3528/3533) encontram-se muito 

diferentes entre si. 

A listagem da Secretaria Municipal de Saúde apresenta as seguintes 

informações: 

- total de dentistas imunizados (fis. 3425/3437): 244 (duzentos e 

quarenta e quatro) profissionais; 

- nomes que não constam na lista do CRO: 84 (oitenta e quatro) 

profissionais. 

- total de dentistas imunizados com a P dose na lista enviada ao 

controle interno de fis. 1917/1920 e a Câmara Municipal as fis. 144/147- 210 

(duzentos e dez) profissionais. 

-total de auxiliares e técnicos imunizados: 140 (cento e quarenta) 

profissionais. 

- nomes que não constam na lista do CRO: 75 (setenta e cinco) 

profissionais. 

-total de auxiliares e técnicos imunizados com a P dose na lista 

enviada ao controle interno fis. 1921/1923 e a CPI as fis. 148/150: 105 (cento 

e cinco) profissionais. 
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Foram vacinadas diversas pessoas cujos nomes não constam na lista 

encaminhada pelo Conselho Regional de Odontologia e como o município 

afirmou que não tinha responsabilidade em atestar se o profissional estava ou 

não em atividade, como então foram ministradas doses para profissionais que 

não figuravam na lista do seu respectivo Conselho de Classe? 

Outro dado importante está contido no documento de fis. 9.464 onde 

a Secretaria Municipal de Saúde afirma que foram aplicadas 244 (duzentas e 

quarenta e quatro) doses nos profissionais ligados ao Conselho Regional de 

Odontologia, mas ao compararmos tal informação com a listagem fornecida 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde (fis. fis. 3425/3437) conseguimos 

perceber claramente que esse foi o número de pessoas imunizadas e, deste 

número, um total 53 (cinquenta e três) pessoas não receberam a 29  dose. 

Destacamos também que a Controladoria recebeu listagem com o 

número de imunizados com a 12  dose bem inferior à lista enviada a esta CPI, 

ficando claro o total descontrole com relação as vacinas efetivamente 

aplicadas. 

Com base nas referidas contradições, resta evidenciado a falta de 

controle pelo setor responsável e, consequentemente, pela Secretaria 

Municipal de Saúde, acerca das doses dos imunizantes recebidas, distribuídas 

e aplicadas, retratando a má gestão da condução da vacinação tão importante 

e tão aguardada por toda a população ao combate à COVID-19. 

A afirmação da Secretaria Municipal de Saúde de que não tinha 

responsabilidade em confirmar se a pessoa a ser imunizada estava ou não em 

atividade, demonstra o seu descontrole sobre a quantidade das vacinas que 

foram enviadas as instituições bem como a sua total omissão em não se 

certificar de que os profissionais vacinados estavam realmente exercendo de 

forma ativa as suas funções. 
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Assim, torna-se necessária uma investigação mais minuciosa acerca 

da imunização dos profissionais liberais, pois se nesses dois casos já 

percebemos discrepâncias é possível que nas demais classes profissionais 

possa ter ocorrido o mesmo. 

2.5.1.3. Da falta de controle das doses de vacinas enviadas às 
instituições 

Primeiramente cabe aqui afirmar que apesar de ter sido solicitado 

por esta CPI a listagem inicial que foi utilizada pelo Setor de Imunização para 

estabelecer e remeter o quantitativo de doses necessárias a cada instituição, 

não recebemos tais listas, bem como não verificamos os recibos de envio e/ou 

entrega das doses às instituições e quem as entregou e recebeu. 

O que percebemos na documentação apresentada são apenas as 

listagens com os nomes dos funcionários das instituições que receberam o 

imunizante, algumas listas, inclusive, com as assinaturas dos colaboradores, 

mas em momento algum nos foi dirigida listagem informando a quantidade de 

vacina que foi solicitada e seria utilizada em cada local. 

Diante da ausência de tais informações, foi expedido novo ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde, que apresentou sua resposta por meio do 

ofício n.2  751/2021/SMS/PMCL, de 13 de outubro de 2021, onde afirma "..que 

não foi emitido comprovante de envio e entrega das vacinas, visto que o 

profissional de saúde do município permaneceu presente durante todo o 

processo de vacinação" (fis. 9460/9462). 

O supramencionado ofício também informa quantas doses foram 

enviadas a cada instituição e o nome do profissional que ficou responsável em 

aplicar as vacinas em cada instituição. 
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Todavia, não existe nenhum documento que comprove quantas 

doses de imunizante o profissional que foi designado para vacinar os 

colaboradores das instituições efetivamente levou e se houve sobra ou perda 

de doses. 

Como a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu delimitar o 

quantitativo de doses que seriam encaminhadas às instituições pelos 

servidores responsáveis pela aplicação do imunizante se não possuíam uma 

listagem inicial com o número de doses a ser utilizada em cada local? 

Percebemos também que o número que consta no ofício como sendo 

de doses enviadas, na verdade diz respeito ao número de 

pessoas/trabalhadores vacinados em cada instituição. 

Assim, com o objetivo de tentar averiguar a real situação da 

vacinação dos profissionais de saúde de nosso município, seja da rede pública 

ou particular, elaboramos planilhas para analisar a situação de cada 

instituição que consta nos autos desta CPI que recebeu doses de imunizantes e 

demonstraremos as inconsistências encontradas. 

V Instituição UNIMED 

A UNIMED-CL encaminhou a esta CPI a listagem contendo os nomes 

dos seus colaboradores que foram vacinados, num total de 78 (setenta e oito) 

nomes, informando a data do recebimento da 12  e 24  dose. (fis. 3371/3374) 

Já na listagem enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (fis. 

3467/3469), observamos um total de 62 (sessenta e dois) vacinados, ou seja, 

observamos uma diferença entre as listas de 17 (dezessete) pessoas, o que 

equivale a 34 (trinta e quatro) doses de vacina. 
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Ao avaliar a lista, observamos uma outra inconsistência que é 

relacionada a vacinação de profissionais que constam na lista e que exercem a 

função de suporte administrativo. 

Se tais profissionais eram do setor administrativo, não poderiam ter 

recebido a primeira dose antes do dia 15/03, pois somente a partir de tal data 

estava vigendo a 59  versão do Plano Nacional de Imunização que permitiu a 

vacinação do setor administrativo, salvo se estavam enquadrados em alguma 

outra categoria do grupo prioritário que poderia ser vacinado à época, o que 

será tratado no tópico mais adiante pertinente ao assunto. 

As divergências nas informações estão claras, mas não temos como 

constatar qual das informações apresentam os dados corretos, pois os 

profissionais que constam a mais na lista da instituição podem ter sido 

vacinados em outra cidade, pois ao que parece a UNIMED mandou a relação 

de todos os seus colaboradores vacinados, não apenas daqueles que 

vacinaram em Conselheiro Lafaiete. 

V' Instituição Ekoson 

Ao conferirmos as listagens, observamos que não há divergências 

entre elas, mas um ponto que deve ser observado é a informação prestada 

pela instituição as fís. 122 de que 05 (cinco) colaboradores foram vacinados 

com sobras de vacinas e que a imunização ocorreu com autorização do Setor 

de Vacinação. 

Pelo que podemos verificar, a função ocupada por esses 

colaboradores, de acordo com as informações constantes na documentação 

apresentada, não permitia a imunização no momento em que ela ocorreu por 
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serem do setor administrativo e, mesmo assim, de acordo com a empresa, o 

setor público responsável pela vacinação autorizou. 

Realmente após aberto, não há como armazenar o frasco de vacinas 

com algumas doses e para se evitar a perda elas devem ser aplicadas, contudo 

a vacina deveria ter sido aplicada em pessoas que se enquadravam no grupo 

prioritário a ser vacinado, o que demonstra mais uma vez a falta de 

organização na aplicação e distribuição das doses de vacina. 

• V Instituição FOB - Unidade Lafaiete 

Foi solicitado à FOB o envio à Câmara da relação nominal dos seus 

colaboradores que foram vacinados, contudo a instituição enviou resposta por 

e-mail (fis. 162) com as seguintes informações: 

"Bom dia, segue abaixo as datas e a quantidade de 
colaboradores vacinados na Unidade FOB CL. (COVJD-19) 
Primeira dose: 
Dia 2510112021 foram vacinados 32 colaboradores. 
Dia 0910212021 foram vacinados 20 colaboradores. 
Dia 2610312021  foram vacinados 7 colaboradores. Dia 
1210312021 foram vacinados 7 colaboradores. 
Segunda dose: 
Dia 0910212021 foram vacinados 30 colaboradores. 
Dia 2610212021 foram vacinados 9 colaboradores. 
Dia 24/0212021 foi vacinado 01 colaborador. 

TOTAL DE 106 COLABORADORES VACINADOS ATÉ o 
MOMENTO. Qualquer dúvida estou a disposição." 

A listagem enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (fis. 3414) e a 

lista enviada pela FOB à Secretaria Municipal de Saúde (fis. 3506) encontram-

se iguais, constando a vacinação de 68 (sessenta e oito) colaboradores, 
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contudo as informações nelas contidas encontram-se divergentes das 

informações prestadas as fis. 162. 

Ao compararmos as informações percebemos que ao contrário do 

afirmado pela instituição as fis. 162, foram vacinados, no mínimo, 66 (sessenta 

e seis) colaboradores e não 106 (cento e seis) vacinados, pois tal número 

refere-se quantidade de doses aplicadas. 

Podemos perceber também as fis. 162 a informação de que a 12 dose 

foi aplicada em 04 (quatro) datas diferentes e a 22  dose em 03 (três), porém 

as listas de fis. 3414 e 3506 constam apenas uma data para a 1?  dose e uma 

data para a 2?  dose. 

Mais uma vez, existem inconsistências entre as informações 

prestadas, mas não temos como averiguar qual das informações apresenta os 

dados corretos, entretanto observamos a falta de controle por parte do setor 

responsável com relação as doses efetivamente ministradas. 

v' Laboratório Labclin 

Com relação a esta instituição percebemos uma divergência em 

relação a vacinação de um dos seus colaboradores, demonstrando a falta de 

controle da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Vacinação sobre as 

doses efetivamente aplicadas. 

Na lista enviada pela instituição à Câmara (fis. 106) e na lista 

enviada pela instituição à Secretaria (fis. 3510), consta a informação de que a 

Sr.? Renata vacinou-se em Congonhas, contudo o município, em sua listagem 

enviada a esta CPI, (fis. 3418) informou que tal colaboradora tomou vacina em 

Conselheiro Lafaiete junto com os demais colaboradores da instituição. 
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Mais uma vez, restou configurada a falta de controle por parte do 

setor responsável com relação as doses efetivamente ministradas. 

v' Laboratório Pacheco 

Com relação a esta instituição percebemos uma divergência em 

relação a vacinação de dois dos seus colaboradores, demonstrando a falta de 

controle da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Vacinação sobre as 

doses efetivamente aplicadas. 

Na lista enviada pela instituição à Câmara (fis. 115/118) e na lista 

enviada à Secretaria (fis. 3513/3515), consta a informação de que a Sr. 

Vanessa vacinou-se na Policlínica e a Sr.9  Liliany tomou a vacina em Ouro 

Branco, contudo o município, em sua listagem enviada a esta CPI (fis. 

3418/3419), informou que tais colaboradoras tomaram vacina em 

Conselheiro Lafaiete junto com os demais colaboradores da instituição. 

Novamente a ausência de controle sobre as doses efetivamente 

aplicadas por parte do setor responsável pela vacinação e, consequentemente, 

pela Secretaria Municipal de Saúde, foi observada. 

v' Clínica Santo Antônio - Nefrologia 

No que concerne a esta instituição também percebemos 

divergências entre as listagens. 

Na lista enviada pela Secretaria Municipal de Saúde a esta CPI (fis. 

3443/3446) consta a informação de que foram vacinados 58 (cinquenta e 

oito) colaboradores e na lista enviada pela instituição à Câmara (fis. 125/127) 
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consta a informação de que foram vacinados 45 (quarenta e cinco) 

colaboradores. 

Na listagem da Secretaria Municipal de Saúde também consta um 

nome em duplicidade e na lista da instituição consta um nome que não 

aparece na lista da Secretaria de Saúde. 

Assim, observamos uma diferença entre as listas de 13 (treze) 

nomes, o que equivale a 26 (vinte e seis) doses de vacina que a Secretaria 

Municipal de Saúde e o Setor de Vacinação não possuem o correto controle do 

destino e utilização do imunizante. 

Nesta instituição também constatamos a vacinação de colaboradores 

cuja função é indicada como administrativo e supervisor administrativo. 

Se tais profissionais eram do setor administrativo, não poderiam ter 

recebido a primeira dose antes do dia 15/03, salvo se estavam enquadrados 

em alguma outra categoria do grupo prioritário que poderia ser vacinado à 

época, pois somente a partir de tal data é que estava vigendo a 59  versão do 

Plano Nacional de Imunização que permitiu a vacinação do setor 

administrativo. 

V' Hemolab 

Nas listagens relacionadas à instituição Hemolab verificamos 

também a ocorrência de divergências. 

As três listas que fazem parte dos autos da CPI (fis. 171/175, fís. 

3554/3555 e fls. 3458/3463) constam 07 (sete) nomes lançados em 

duplicidade e que foram computados no número total para envio de doses à 

referida instituição, chegando-se então a 118 (cento e dezoito) indivíduos a 

serem imunizados, num total de 236 (duzentas e trinta e seis) doses. 
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Observamos também que 02 (dois) colaboradores não receberam a 

29  dose por meio da referida instituição. 

Assim, analisando de forma adequada as listagens enviadas, 

percebemos que na verdade foram vacinadas 111 (cento e onze) pessoas, 

sendo que duas delas não tomaram a 22  dose na instituição, o que totaliza 220 

doses de imunizantes e não 236 (duzentas e trinta e seis doses). 

Com base em tal análise, percebe-se, uma vez mais, que não houve o 

correto controle em relação a distribuição e aplicação das vacinas por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde e do setor de vacinação. 

v' Instituição CASA 

Aqui observamos uma incongruência relacionada a um nome, Sr. 

Regina, que aparece na lista da instituição com a informação de que foi 

vacinada no Posto de Vacinação nos dias 21/01 e 05/02, mas não aparece na 

lista enviada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A divergência nas informações é clara, mas não temos como .	constatar qual das informações apresenta os dados corretos, pois o referido 

profissional pode ter sido vacinado dentro de outra categoria, o que não 

temos condições de apurar com os documentos constantes nos autos da CPI. 

v' Hospital Queluz 

O Hospital Queluz encaminhou a esta CPI listagem (fls. 139/141) 

contendo os nomes dos seus colaboradores que foram vacinados, num total de 

78 (setenta e oito), sendo tal informação a mesma da lista enviada pela 

instituição à Secretaria Municipal de Saúde (fis. 3562/3564). 
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Já na listagem enviada pela Secretaria Municipal de Saúde à CPI (fls. 

3465), observamos apenas um total de 21 (vinte e um) vacinados, ou seja, 

observamos uma diferença entre as listas de 57 (cinquenta e sete) pessoas, 

114 (cento e catorze) doses de vacina. 

A divergência nas informações é clara, mas não temos como 

constatar qual das informações apresenta os dados corretos, pois os 

profissionais que constam a mais na lista da instituição podem ter sido 

vacinados em outra cidade, pois ao que parece o Hospital Queluz mandou a 

relação de todos os vacinados, não apenas daqueles que vacinaram em 

Conselheiro Lafaiete. 

Aqui também constatamos a vacinação de colaboradores cuja função 

é indicada como administrativo e financeiro. 

Se tais profissionais eram do setor administrativo, não poderiam ter 

recebido a primeira dose antes do dia 15/03, salvo se estavam enquadrados 

em alguma outra categoria do grupo prioritário que poderia ser vacinado à 

época, pois somente a partir de tal data é que estava vigendo a 54  versão do 

Plano Nacional de Imunização que permitiu a vacinação do setor 

administrativo. 

V' Laboratório Lavosier 

Aqui observamos uma incongruência relacionada a um nome, Sr. 

José, que aparece na lista da instituição com a informação de que foi vacinado 

em 21/01 e 08/02, mas não aparece na lista enviada pela instituição à 

Secretaria Municipal de Saúde, nem da Secretaria para a CPI. 

A divergência entre as informações é clara, mas não temos como 

constatar qual das informações apresenta os dados corretos, pois o referido 
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profissional pode ter sido vacinado dentro de outra categoria, o que não 

temos condições de apurar com os documentos constantes nos autos da CPI. 

Observamos também que a listagem da Secretaria Municipal de 

Saúde informou que todos os nomes constantes na lista tomaram as duas 

doses do imunizante, entretanto na lista de fis. 160 a instituição informa que 

03 (três) colaboradores não tomaram a segunda dose. 

Assim podemos afirmar que houve um descontrole por parte do 

setor público responsável pela vacinação com relação a quantidade de vacinas 

aplicadas. 

v' Hospital e Maternidade São José 

Ao analisarmos as listagens referentes ao Hospital e Maternidade 

São José não verificamos divergências com relação aos nomes e as doses 

aplicadas na lista de fis. 3470/3482 e na relação de fis. 3572/3579. 

Contudo, devemos registrar também que a lista enviada pela 

instituição à Câmara de fis. 128/133 está incompleta, faltando na primeira 

listagem da vacina Astrazeneca os nomes contidos a partir da ordem 50 a 101 

e 154 a 197; já na lista da vacina Coronavac faltou os nomes relacionados 

entre os números 49 a 99. 

Na listagem do município referente a vacina Coronavac consta como 

vacinada a colaboradora Sr. Andrea, mas na lista enviada pela instituição as 

fis. 132 não aparece nenhuma informação relacionada à sua vacinação, dando 

a entender que ela não se vacinou. 

Por oportuno registra-se também que o nome Igor Santos aparece 

em duplicidade na lista do município. 
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Outro ponto observado e que entendemos ser inadequado foi a 

menção na lista de vacinados apenas do primeiro nome de alguns 

colaboradores, por exemplo, Marcelo e Maurício. 

Aqui também constatamos a vacinação de colaboradores cuja função 

é indicada como administrativo, faturista e departamento pessoal. 

Se tais profissionais eram do setor administrativo, não poderiam ter 

recebido a primeira dose antes do dia 15/03, salvo se estavam enquadrados 

em alguma outra categoria do grupo prioritário que poderia ser vacinado à 

época, pois somente a partir de tal data é que estava vigendo a 9 versão do 

Plano Nacional de Imunização que permitiu a vacinação do setor 

administrativo, o que será tratado no tópico mais adiante pertinente ao 

assunto. 

V Hospital São Vicente de Paulo 

Ao analisarmos as listagens referentes ao Hospital São Vicente de 

Paulo, não verificamos divergências com relação aos nomes e as doses 

aplicadas na lista de fis. 3492/3494 e na relação de fls. 3598/3601. 

Contudo, devemos registrar também que a lista enviada pela 

instituição à Câmara de fls. 128/133 está incompleta. 

Constatamos também que esta instituição vacinou colaboradores 

cuja função é indicada como administrativo. 

Na hipótese de tais profissionais exercerem suas funções no setor 

administrativo, não poderiam ter recebido a primeira dose antes do dia 

15/03, salvo se estavam enquadrados em alguma outra categoria do grupo 

prioritário que poderia ser vacinado à época, pois somente a partir de tal data 
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é que estava vigendo a 52  versão do Plano Nacional de Imunização que 

permitiu a vacinação do setor administrativo. 

V Hospital São Camilo 

Ao analisarmos as listagens referentes ao Hospital Camilo, 

observamos que consta um nome a mais na lista enviada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, Sr. Marcelino, que não figura nas listagens apresentadas 

• pelo Hospital. 

Aqui podemos afirmar também que houve um descontrole por parte 

do setor público responsável pela vacinação com relação a quantidade de 

vacinas aplicadas. 

V' Image Diagnose 

Ao conferirmos as listas constantes do autos desta CPI relacionadas 

a instituição Image Diagnose, percebemos que a relação de fis. 1723 informa .	que duas colaboradoras foram dispensadas e não recebem a 2 dose do 

imunizante, Evelin e Mylena, mas na listagem da Secretaria Municipal de 

Saúde (fis. 3498/3499) a informação prestada é de que essas duas pessoas 

receberam a 29  dose da vacina na instituição. 

Ante a tal constatação, uma vez mais podemos afirmar que houve 

um descontrole por parte do setor público responsável pela vacinação com 

relação a quantidade de vacinas aplicadas. 

v' Quilombolas 
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Com relação a denúncia apresentada a esta CPI relacionada aos 

Quilombolas (fls. 4372/4373), onde afirmou-se que duas pessoas haviam sido 

vacinadas sem que pudessem figurar como parte de tal classe, após a análise 

da documentação apresentada, não constatamos a veracidade da denúncia. 

De acordo com os documentos apresentados as fis. 4480/4487 e fis. 

4471/4479, observamos que os vacinados se enquadravam nos critérios 

utilizados para serem considerados Quilombolas ou remanescentes, o que 

afasta a alegação de irregularidade na vacinação de tal grupo. 

/ Demais Instituições 

De acordo com os documentos apresentados a esta CPI, não 

apresentaram inconsistências nas informações os documentos relacionados 

às instituições Funerária Bom Pastor, Humana Análise Clínica, Laboratório 

Vila Rica, Radiodonto, Laboratório Queluz, Laboratório Antonucci, Laboratório 

Lafaiete, Clínica de Fisioterapia CREAM, Clínica de Fisioterapia Vitalie, 

Fisioterapia Rodrigues Duarte, Fisiodoctor, Funerária Sagrado Coração de 

Jesus, Funerária São Jorge, Clínica Endoscopy, Diago Cito, Nutricionistas, 

CROC, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Cedisme e 

Laboratório Lobo Leite. 

A Clínica Ultra Imagem, até a data de 26/03/2021 não havia 

recebido doses de vacina para os seus colaboradores. (fis. 110) 

2.5.1.4. Considerações finais 

As divergências encontradas demonstram a ineficiência da 

Secretaria de Saúde em fazer o devido controle dos imunizantes, o que pode 

ter gerado desperdício de doses ou até mesmo a imunização de pessoas que 
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não estavam elencadas nos grupos prioritários, podendo, inclusive, ter 

acarretado no atraso da vacinação das demais pessoas de nosso município. 

Como a ausência de comprovação de quantas doses foram enviadas 

a cada instituição, de quantas doses foram por elas recebidas e aplicadas, 

como também a ausência da lista das instituições solicitando à Secretaria o 

número de doses que necessitavam para imunização dos respectivos 

colaboradores, não há como esta Comissão afirmar se a distribuição das doses 

do imunizante ocorreu de forma regular. 

Ante a documentação constante nos autos da CPI e a análise 

realizada, o que podemos afirmar é que inexistiu vigilância, supervisão e 

fiscalização na condução da vacinação de um modo geral por parte do Setor de 

Imunização e da Secretaria Municipal de Saúde. 

2.5.1.5. Da vacinação de pessoas que atuam no setor administrativo 
e/ou não tinham contato com o público 

A Deliberação CIB SUS MG 3314, de 09 de fevereiro de 2021 

(regramento este que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de 

imunização, afirmou expressamente seguir), ao tratar dos grupos prioritários, 

deixa claro algumas exceções, como, por exemplo, a impossibilidade de 

vacinação do setor administrativo, senão vejamos: 

"Art. / Fica aprovada a distribuição das vacinas aos 
municípios para imunização dos grupos prioritários contra 
COVID-19 no Estado de Minas Gerais, constante do Anexo 
Único desta Deliberação, de acordo com as diretrizes do 
Plano Nacional de imunizações, conforme estratificação e 
ordem abaixo: 
1-pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes cm 
instituições de longa permanência (institucionalizadas) - 

ILPI; 
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II- pessoas com deficiência residente em residências 
inclusivas (institucionalizadas), maiores de 18 anos. 
III - população indígena aldeada cm 'terras homologadas, 
maiores de 18 anos; 
1V - trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que 
realizam atendimento de COVID-1 9: todos os trabalhadores 
de saúde, exceto setor administrativo: 
V - trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) e equipes-, de remoção de pacientes com 
suspeita de COV1D- 19, exceto setor administrativo: 
VI- trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e 
pré-hospitalar de urgência e emergência (UPAs e PAs): todos 
os trabalhadores de saúde, exceto setor administrativo; 
VII - trabalhadores da área da saúde de laboratórios 
(públicos e privados) que realizam a coleta de amostra de 
Covid-I9; 
VIII -trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e Centros 
de Referência COVID-1 9: trabalhadores envolvidos 
diretamente na atenção para casos suspeitos e confirmados 
de COVID49; 
IX - trabalhadores da área da saúde de serviços 
especializados que atuam na prestação de serviços às 
unidades COV!D-1 9, como clínicas de imagens e outros 
serviços terceirizados dentro da própria instituição; 
X trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e 
privados) e setor administrativo, excetos os já contemplados 
no inciso VII deste artigo; 
XI - Trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde, 
Secretaria Estadual de Saúde e órgãos estaduais de saúde 
que, em razão de suas atividades, tenham contato com o 
público; 
XII - demais trabalhadores da saúde." 

Esta também é a orientação constante no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação-Edição n.2  4, bem como da Nota Informativa 

vacinação COVID-19 do estado de Minas Gerais de 27/01/2021. 

As fis. 67/100 consta a lista com os nomes dos servidores lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde que receberam a 12  dose da vacina e as fis. 
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1876/1904 consta a lista dos servidores que receberam a P e 22  dose do 

imunizante. 

Conforme podemos observar em tais listas, o servidores que 

prestam serviço no prédio da Secretaria Municipal de Saúde foram vacinados 

em 12/02/2021 e 01/03/2021, datas nas quais estava vigente a Edição n.2  04 

do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 

datado de 19 de fevereiro de 2021. 

A Edição n.2  05 do PNI foi lançada somente em 15/03/2021, e 

somente nesta edição do plano é que foram incluídos os trabalhadores do 

setor administrativo bem como os gestores de saúde. 

O Conselho Municipal de Saúde pediu esclarecimentos a respeito da 

vacinação dos servidores do município, pois recebeu denúncias de que 

funcionários do Município estavam sendo vacinados fora da ordem de 

vacinação estabelecida pelos regramentos vigentes à época (fura-fila), mais 

especificamente sobre os funcionários do CCZ. (fis. 3808) 

Em resposta ao Conselho Municipal de Saúde (fis. 3821/3823), a 

Secretaria Municipal de Saúde afirmou que segue os regramentos em vigor e 

que para realizar a vacinação dos servidores, seguiu a '.. Nota Informativa - 

Vacinação COVID-19 contempla no item 8 trabalhadores das Secretarias 

Municipais de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, em razão de suas 

atividades, tenham contato com o público, o que torna as alegações da denúncia 

improcedentes." 

Tomando conhecimento de tal informação, esta CPI fez uma análise 

do que se tratava o item 8 da mencionada Nota Informativa (observamos a 

Nota informativa- 1 e 22  versão de 27/01/2021 e 15/02/2021) e 

percebemos que tais documentos não possuem o item 8, indo até o item 05 

denominado "Orientações Complementares" o qual possui 08 subitens e que 
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deduzimos que tenha sido o utilizado para estabelecer a classificação dos 

trabalhadores da saúde e, consequentemente, justificar a vacinação dos 

servidores municipais, senão vejamos: 

"5. ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES 
1. Trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que 
realizam atendimento de COVID-19: todos os trabalhadores 
de saúde, exceto setor administrativo. 
2. Trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) e equipes de remoção de pacientes com 
suspeita de CO VÍD-1 9, exceto setor administrativo. 
3. Trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e 
pré hospitalar de urgência e emergência (UPAs e PAs): todos 
os trabalhadores de saúde, exceto setor administrativo. 
4. Trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos 
e privados) que realizam a coleta de amostra de COVID-19. 
S. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e Centros de 
Referência COVID-1 9: trabalhadores envolvidos diretamente 
na atenção para casos suspeitos e confirmados de COVID-1 9. 
6. Trabalhadores da área da saúde de serviços 
especializados que atuam na prestação de serviços às 
unidades COVJD-1 9 como clínicas de imagens e outros 
serviços terceirizados dentro da própria instituição. 
7. Trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos 
e privados), excetos os já contemplados no item "4" e setor 
administrativo. 
8. Trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde e 
Secretaria Estadual de Saúde que, em razão de suas 
atividades, tenham contato com o público. 
9. Demais trabalhadores da saúde." 

Já no item 04 das Notas informativas denominado "Grupos 

Prioritários para Vacinação no Estado de Minas Gerais", temos a definição dos 

grupos que seriam vacinados naquela fase, quais sejam: 
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"1-  Trabalhadores de Saúde dos serviços hospitalares de 
referência ao atendimento de pacientes COVID-19 
2 Trabalhadores de Saúde das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Equipes de vacinação atuantes na campanha 
3- Pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em 
instituições de longa permanência (institucionalizadas) - 

ILPI; 
4- Pessoas com deficiência, residentes em residências 
inclusivas (institucionalizadas), maiores de 18 anos. 
5- População indígena aldeada em terras homologadas, 
maiores de 18 anos. - 
6- 90 anos ou mais." 

"Observações: 

7. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recebeu o 
quantitativo de doses para 73% dos trabalhadores da saúde. 
Os municípios que já conseguiram vacinar os trabalhadores 
da saúde diretamente envolvidos no enfrentamento à 
Covid-19 e ainda possuam disponibilidade de doses podem 
avançar para vacinação da população idosa de 89 anos." 

As regras descritas acima também foram previstas na Deliberação 

CIB-SUS/MG N2  3.314, de 29 de janeiro de 2021, e também estavam sendo 

monitoradas pela Comissão de Controle Interno, conforme podemos observar 

pelo ofício n.2  013/2021/PMCL/CCI, de 24 de março de 2021 (fis. 1875), que 

questionou ao Departamento de Vigilância Sanitária se as categorias de 1 a XI 

já haviam sido esgotadas para início da vacinação da categoria XII. 

Em seguida analisamos a listagem que consta os servidores 

municipais que foram vacinados e a classificação que lhes foi atribuída para 

embasar a aplicação do imunizante (fis. 1876/1908). 

Após a análise e confrontação das informações obtidas, percebemos 

fortes indícios de que servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde 

foram imunizados antes do previsto no Plano Nacional de Imunização, como, 
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por exemplo, servidores do setor administrativo que atuam no prédio da 

Secretaria de Saúde que exercem funções específicas de setor administrativo e 

que não possuem contato com o público, sendo que desta relação, 10 (dez) 

tomaram apenas a 1R dose. 

Temos servidores que possuem contato direto com o público e que 

foram imunizados posteriormente aos servidores do prédio da Secretaria de 

Saúde do setor administrativo e que não possuem contato com o público. 

Podemos citar como exemplo, os trabalhadores do Instituto São 

Dimas e do Setor de Órtese e Prótese. Eles atuam tendo contato com o público 

e foram classificados na categoria XI (mesma classificação atribuída aos 

servidores que atuam no prédio da Secretaria de Saúde) e receberam a vacina 

em 18/02 e 08/03. 

Todavia, os servidores que trabalham no prédio da Secretaria de 

Saúde, em sua maioria, não atuam em contato com o público e mesmo assim 

foram imunizados em 12/02 e 01/03. 

Aqui também podemos citar o caso dos atendentes de farmácia. Por 

meio do ofício n. 051/2021 (fis. 1674) enviado em resposta ao Requerimento 

n.2  199/2021 da Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de saúde informou 

que apesar de terem contato direto com o público e terem sido classificados 

na categoria XII, até a data do envio do documento a esta CPI (27/04/2021), 

não havia quantitativo de doses suficientes para a vacinação de tais 

profissionais. 

A Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, na tentativa de 

explicar a vacinação dos profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, 

emitiu uma nota de esclarecimento (fis. 34/35) afirmando que tal classe foi 

considerada trabalhadores da saúde e que seguiram o Ofício Circular n.2  

57/2021/SUS/MG (fls.44/46), mas esta CPI não entende como aceitável tal 
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alegação, pois a data de tal recomendação é de 12/03/2021, posterior a 

vacinação de profissionais que podem ter se imunizado antes da data 

permitida. 

Com base em tal informação, fazemos o seguinte questionamento: Se 

os profissionais de saúde que não têm contato com o público e que não atuam 

diretamente no combate à COVID-19 não tivessem se vacinado, existiria doses 

para cobrir outra classe profissional que preenchia tais requisitos? 

A Nota Informativa, em seu item 04 denominado "Grupos 

Prioritários para Vacinação no Estado de Minas Gerais", o subitem 

observações estabelece claramente que os municípios que conseguiram 

vacinar os trabalhadores de saúde diretamente envolvidos no enfrentamento 

à COVID-19 e que tivessem disponibilidade de doses poderiam avançar para a 

vacinação da população idosa de 89 anos. 

O Ofício Circular n.2  33/2021/SUS/MS, de 08 de fevereiro de 2021 

alerta que o descumprimento do PNI, no item 08, pode acarretar falta de 

vacinas para os grupos e que a orientação é vacinar primeiro os trabalhadores 

em unidades de atendimento à COVID-19, pois não foi possível cobrir 100% . (cem por cento) dos trabalhadores da saúde. (fis. 37/39) 

Entendemos também que, diante de toda argumentação até agora 

apresentada, tivemos colaboradores de instituições privadas que também 

podem ter recebido imunizante fora do período que lhe era permitido, o que 

foi apontado quando analisamos as listas das instituições privadas. 

Tais inconsistências foram observadas nas listas relacionadas à 

UNIMED, Hospital Queluz, Hospital e Maternidade São José e Hospital São 

Vicente de Paulo, pois existem informações de funções exercidas que podem 

se enquadrar dentro da categoria setor administrativo. 
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Desse modo, percebemos que os documentos apresentados a esta 

CPI demonstram que a vacinação não ocorreu de forma transparente e 

apresenta indícios consideráveis de que houve alteração na ordem dos grupos 

prioritários e vacinação de indivíduos que não deveriam ter sido 

comtemplados nas datas em que receberam o imunizante, devendo tais fatos e 

circunstâncias serem apurados de forma mais profunda pelos órgãos 

competentes. 

2.5.1.6. Demais observações acerca da vacinação dos servidores 
públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Aqui vamos relatar alguns dados referentes à vacinação dos 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as listagens de fis. 

1876/1908 e fis. 67/100. 

Mais de 1000 (mil) servidores receberam a 12  e 22  dose da vacina 

em seus postos de trabalho. 

Tivemos 10 (dez) servidores que se recusaram a tomar o imunizante 

e 03 (três) não tomaram a vacina e não foi informado o motivo. 

Não tomaram a 22  dose 16 (dezesseis) servidores, sendo 10 (dez) 

destes lotados no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, não sendo 

informado o motivo pelo qual esses servidores deixaram de tomar a 2 dose 

do imunizante. 

Por volta de 60 (sessenta) servidores tomaram a vacina em outra 

instituição e 11 (onze) tomaram em outras cidades. 

Deixaram de tomar a vacina à época 14 (catorze) servidores por 

estarem afastados, 08 (oito) por serem gestantes, 06 (seis) por estarem em 

licença maternidade, 01 (um) não tomou a P dose, mas consta a informação 
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de que tomou a 22  dose (fato que causou estranheza), e 03(três) estavam 

aguardando, mas não foi mencionado o motivo da espera. 

2.5.1.7. Da divergência entre as doses de vacinas constantes em nota 
fiscal e as declaradas como recebidas. 

Esta CPI, ao conferir as notas fiscais das doses de vacinas recebidas 

pelo município até a data de 22/03/2021 e a quantidade de doses que a 

Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de imunização, informou 

que recebeu, através do ofício n.2  154/2021/GAB/SMS/PMCL, percebemos 

uma diferença considerável no número de doses. 

As notas de fornecimento de material relacionadas aos imunizantes 

recebidos pelo município (fls. 54/66) totalizam 11.048 doses, e oficio 

supramencionado informa que foram recebidas apenas 6.604 doses, o que 

apresenta uma diferença de 4.444 doses. 

Com o andamento dos trabalhos, nos foram enviadas pelo município 

mais notas fiscais de doses de vacinas, bem como solicitamos à 

Superintendência Regional de Saúde de Barbacena-MG (a qual nossa cidade 

faz parte) que nos enviasse relação de quantidade de imunizantes que foram 

remetidos e recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Ao confrontarmos essas informações, observamos que no controle 

realizado pelo Setor de Imunização, não consta o recebimento de 10 (dez) 

doses de vacina que a Superintendência Regional de Saúde de Barbacena-MG 

afirma ter enviado em 09/04. 

Destarte, podemos afirmar que não foi realizado um controle eficaz 

acerca das doses dos imunizantes recebidos pelos responsáveis por receber, 

armazenar, zelar, distribuir e fiscalizar as vacinas recebidas pelo município. 
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2.5.1.8. Dos responsáveis pela Inobservância ao Plano Nacional de 
Imunização 

Durante todo o período em que esta Comissão desenvolveu seus 

trabalhos na tentativa de averiguar se a condução das medidas de 

enfrentamento à COVID-19 estavam ocorrendo de forma adequada, no que 

concerne à vacinação, podemos perceber que várias falhas ocorreram. 

Os responsáveis por coordenar, gerenciar, inspecionar, guardar, 

distribuir e fiscalizar as questões afetas à vacinação não tiveram o zelo que se 

espera ser empregado no trato com a coisa pública. 

Ficou evidenciada a má gestão no setor, pois diversas contradições, 

divergências de informações e quiçá, omissões, foram demonstradas e 

percebidas. 

Os setores responsáveis pelos trabalhos relacionados à vacinação, 

quais sejam, Setor de Imunização, Setor de Vigilância em Saúde e Setor de 

Vigilância Epidemiológica, não atuaram de forma a conceder às suas atuações 

transparência e eficácia. 

Os responsáveis por tais setores não possuem o controle adequado 

das doses de vacinas que o município recebeu; não possuem controle das 

doses que foram enviadas e ministradas às instituições; não se preocuparam 

em averiguar se o profissional a ser imunizado estava em atividade; 

informaram números de indivíduos imunizados como se fossem os números 

de doses ministradas; repetiram listas sem se dar ao trabalho de conferir se 

todos os profissionais que receberam a primeira dose da vacina receberam a 

segunda; não têm o controle de quantas vacinas foram perdidas, aplicadas ou 

extraviadas; não conferiram as listas que possuíam nomes repetidos e assim 

não sabem quem recebeu a dose da vacina no lugar do nome duplicado. 
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Enfim, a falta de organização, controle, gerência e fiscalização restou 

evidenciada, mas com relação as questões afetas ao descumprimento do Plano 

Nacional de Imunização não podemos afirmar categoricamente que houve o 

chamado "fura-fila", contudo podemos dizer que indícios relevantes existem 

de tal prática. 

Não estamos aqui dizendo que todas as falhas constatadas 

ocorreram de forma dolosa, mas, infelizmente, uma má condução dos 

trabalhos restou devidamente configurada. 

Quando assumimos determinados cargos, sejam eles na esfera 

pública ou particular, acabamos por assumir grandes responsabilidades e, 

consequentemente, receberemos os frutos da nossa atuação. Se o trabalho for 

bem desenvolvido, seremos elogiados, gratificados e reconhecidos por toda a 

sociedade. Mas se não desempenhamos bem a nossa função, também teremos 

que suportar as consequências advindas de tal conduta. 

Em relação a vacinação, a servidora referência Técnica em 

Imunização, o gerente de Vigilância Epidemiológica, a Diretora da Vigilância 

em Saúde e a Secretária Municipal de Saúde não atuaram observando os 

princípios basilares do Direito Administrativo nem tampouco foram diligentes 

e cuidadosos ao lidar com o patrimônio público, que no caso em tela, era por 

demais precioso, aguardado e reverenciado: a vacina! 

Ante ao que foi exposto, recomendamos que o presente relatório 

seja encaminhado: 

a) à Controladoria do Município de Conselheiro Lafaiete, para que 

sejam instaurados os procedimentos administrativos competentes para 

apuração e, se for o caso, a aplicação de sanção aos responsáveis pela 

condução da vacinação em nosso município, quais sejam, o Gerente de 

Vigilância Epidemiológica, o servidor Referência Técnica em Imunização e a 
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Diretora de Vigilância em Saúde, pois estes profissionais que assinaram os 

documentos que instruíram esta apuração; e a Secretária Municipal de Saúde, 

por ser a gestora da pasta e, consequentemente, responsável pelo setor que 

cuidou da vacinação. 

b) ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que sejam 

apuradas as possíveis práticas de condutas ilícitas pelos responsáveis na 

condução dos trabalhos relacionados à vacinação. 

c) ao Chefe do Executivo Municipal, para que conheça os fatos 

apurados por esta CPI e tome as providências que entender cabíveis. 

d) à Secretaria Estadual de Saúde, para que conheça os fatos 

apurados por esta CPI e tome as providências que entender pertinentes. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, para evitar confusões e contradições, esta CPI 

separou os temas apurados e em cada relatório temático apontou as 

recomendações pertinentes, que seguem abaixo e devem ser efetivadas. 

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: 

3.1. HOSPITAL DE CAMPANHA 

v' No tocante a transparência: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas pela falta de transparência 
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com relação aos valores recebidos para o enfrentamento à COVID-19, em 

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

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

para apurar as responsabilidades administrativas pela falta de transparência 

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

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

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

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

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

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

tenham conhecimento das informações relacionadas aos gastos com a COVID-

19. 

 

v' No tocante às bombas de Infusão: 

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falta de 

bombas de infusão por parte da Sr,9  Secretária Municipal de Saúde Rita de 

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

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

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

para apurar as responsabilidades administrativas e sanitárias sobre a falta de 

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

Diretora de Atenção Especializada, Sr. Vivian Melo; a Sr.2  Lysiane de Andrade 

Neto Amorim, Sr. Márcio Petraglia e Dr. Giulliano Rubatino. 

- Que seja encaminhada cópia deste relatório ao Ministério da Saúde 

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

administrativa sobre as informações falsas repassadas oficialmente sobre a 

. 
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quantidade mínima de bomba de infusão quando do credenciamento dos 

leitos do Hospital de Campanha; 

- Que seja encaminhada cópia deste relatório para o Ministério 

Público Estadual para apurar a prática de atos de improbidade administrativa 

e possíveis crimes acerca das informações falsas repassadas oficialmente 

sobre a quantidade mínima de bomba de infusão quando do credenciamento 

dos leitos do Hospital de Campanha. 

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. Giulliano 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 

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. Glulliano 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. 
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V 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 Meio; do Gerente administrativo do Hospital de 

Campanha, Sr. Márcio Petraglia; 

- 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. 
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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.9  Rita de Kássia, o ex. Gerente 

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

Vivian Melo e o Dr. Giulliano 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. Rita de Kássia, o ex. Gerente 

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

Vivian Meio e o Dr. Giulliano 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, crime 

sanitário e crime de falso testemunho 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. 
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V 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. 

/ No tocante ao contrato n.9  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; 

/ Da ausência do médico plantonista: 

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. 

v' Do relatório apresentado no início de 2021 pelos gestores do 

Hospital de Campanha: 

- 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. 

1' Da falta de profissional no Hospital de Campanha: 
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- 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. 

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; 

- Que seja encaminhado cópia do relatório final ao Ministério Público 

para abertura de procedimento neste órgão devido ao prejuízo ao erário 

público; 

V No tocante a denúncia anônima citada acima: 

- Que seja encaminhado cópia a Policia Civil e Ministério Público 

diante da afirmações citadas acima e que seja enviado o depoimento da 

testemunha Diogo Cássio Silva. 

3.2. HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ 

- Que seja encaminhada cópia do presente relatório à Controladoria 

Municipal e à Procuradoria Municipal para que sejam 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. 
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3.3. POLICLÍNICA MUNICIPAL 

- 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 Diretora Da Atenção Especializada, A Sra. Vívian Regina De Almeida Melo 

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; 

203 



. 
 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

- 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. 

3.4. FOLHA DE PAGAMENTO/ PESSOAL 

-Que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD para 

apurar a responsabilidade dos servidores sobre o registro de informações 

junto ao CNES e, se for o caso, aplicar as devidas sanções; 

-Que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD para 

apurar a responsabilidade dos servidores sobre Editais de Processo Seletivo 

Simplificado publicados e, se for o caso, aplicar as devidas sanções; 

-Que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD e 

Processo Administrativo Fiscal - PAF para apurar o recebimento acima do 

teto constitucional dos servidores Giulliano Rubatino Nogueira; Ramon 

Moreira Ferraz; Ney Franco Junior; Thajs Cristiane Ferreira; e, se for o caso, 

aplicar as devidas sanções e determinar o ressarcimento ao erário dos valores 

recebidos indevidamente; 

-Que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD para 

a omissão ao desempenhar a função dos servidores Rita de Kássia Silva Melo; 
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Vivian Regina de Almeida Meio; Márcio Petraglia Barbosa; Giulliano Rubatino, 

e, se for o caso, aplicar as devidas sanções. 

3.5. VACINAÇÃO 

Que o presente relatório seja encaminhado: 

- à Controladoria do Município de Conselheiro Lafaiete, para que 

sejam instaurados os Procedimentos Administrativos competentes para 

apuração e, se for o caso, a aplicação de sanção aos responsáveis pela 

condução da vacinação em nosso município, quais sejam, o Gerente de 

Vigilância Epidemiológica, o servidor Referência Técnica em Imunização e a 

Diretora de Vigilância em Saúde, pois estes profissionais que assinaram os 

documentos que instruíram esta apuração; e a Secretária Municipal de Saúde, 

por ser a gestora da pasta e, consequentemente, responsável pelo setor que 

cuidou da vacinação. 

- ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que sejam 

apuradas as possíveis práticas de condutas ilícitas pelos responsáveis na 

condução dos trabalhos relacionados à vacinação. 

- ao Chefe do Executivo Municipal, para que conheça os fatos 

apurados por esta CPI e tome as providências que entender cabíveis. 

- à Secretaria Estadual de Saúde, para que conheça os fatos apurados 

por esta CPI e tome as providências que entender pertinentes. 

4. DELIBERAÇÕES 

Tudo posto, devem ser adotadas as seguintes providências pela 

Mesa Diretora da Casa: 
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- a remessa de cópia integral deste relatório final e disponibilização 

dos autos da CPI ao Ministério Público Estadual e Federal, ao Chefe do 

Executivo Municipal, ao Controlador Geral do Município, à Secretaria de Saúde 

do Estado de Minas Gerais, à Polícia Civil, ao Conselho Municipal de Saúde e à 

Polícia Federal. 

- a determinação pela Mesa Diretora da publicação do presente 

relatório final, em Sessão Plenária da Câmara, para dar publicidade ao seu . conteúdo e conhecimento aos demais membros desta Casa Legislativa. 

Este o relatório, submetido à apreciação dos nobres Pares, membros 

desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fora devidamente aprovado na 

última Sessão Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito n.2 002/2021, 

sem ressalvas. 

Conselheiro Lafaiete, 16 de dezembro de 2021. 

WASHINGTON FERNANDO BANDEIRA 

- Relator da CPI n. 002/2021 - 
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se o Município de Conselheiro Lafaiete efetuou alguma reforma ou contribuiu 
financeiramente para ampliação de leitos para receber pacientes acometidos 
pelo Novo Corona Vírus no Hospital e Maternidade São José. Caso as respostas 
aos questionamentos acima relacionados sejam positivas, seja enviada a esta 
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enviadas a esta Casa Legislativa, no prazo fixado pela Lei Orgânica Municipal, 
informações acerca do cumprimento da Lei n2 6.024 que dispõe sobre a 
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máscara por todas as pessoas que estiverem fora de sua residência, enquanto 
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medicamentos, equipamentos e mobiliários adquiridos durante o 
funcionamento do hospital; informar sobre a falta de medicamentos e 
insumos, sendo que às vezes estes são solicitados a outros hospitais; 
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Portaria n.2 3.822 - estabelece recurso financeiro do Bloco de Ações e 1256/1259 
Serviços Públicos 

TED Eletrônico - Clínica de Tratamento Nefrológico 1260 

o 
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Resumo de movimentação de Empenhos
1262/1284 

Posição até: 31/12/2020 
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal 
Nota fiscal Rioclarense 1285 
Teste rápido 
R$ 175000,00 
Abril/2020 
Nota fiscal Distrilaf 
Desinfetante Germi Rio Plus 51, 
R$3830,00

1286 

Maio/2020 
Eminali Medical 
Bandeja lisa, comadre estilo Pa Econox, cuba assepsia, jarra com cabo 
diam. E papaga1o26x13cm 1287 
R$ 11076,35 
Junho/2020 
Eminali Medical 
Avental TNT, Prope Descartável falso tecido com elástico, saco para Obito.

1288 
R$ 12769,00 
Junho/2020 
Emenali Medical 
Bacia Diam 30x6,3 1289 
Valor da nota: 2016,00 
Gatech Industria e comercio de Equipamentos Eireli ME 
Caixa Isoladora p/ Intubação Acril 3MM

1290 
R$ 1740,00 
05/2020 
JGM produtos de Higiene e Limpeza 
78 balde Espremedor

1291 
R$ 2082,00 
05/2020 
Lagos Químicas LTDA 
Álcool em Gel 
R$41500

1292 

05/2020 
Organização Ouro Clean LTAD ME 
Saco de lixo vermelho

1293 
R$ 790,00 
05/2020 
Nf Igar - comercio e serviços LTDA 
Instalação de Central e rede canalizada de gases medicinais 
Local da Obra: São Camilo 1294 
R$ 26900 
06/2020 
NF: Mundo das Embalagens 
Toalheiro, Saco de pano, saco de lixo hospitalar, avental/ camisola, touca

1295 
desc., termômetro culinário. 
R$ 7828,10 
06/2020 
NF: Distrilaf 
R$ 138597,95 1296 
11/2020 





o 

o 

10/2020 

Ativa Medico cirúrgica Eireli 
R$4185,00 1314 
05/2020 
Ativa Medico cirúrgica Eireli 
R$ 1349,00 1315 
05/2020 
Ativa Medico cirúrgica Eireli 
R$300,50 1316 
08/2020 
Injex Industrias Cirúrgicas LTDA 
R$23465,34 1317 
05/2020 
Masif Artigos Médicos e hospitalares 
R$ 18565,75 1318 
05/2020 
Masif Artigos Médicos e hospitalares 
Folha 02/02 1319 
05/2020 
Multimedie Comercial LTDA 
R$3262,50 1320 
12/2020 
Multimedie Comercial LTDA 
R$47110,61 1321/1322 
05/2020 
Multimedie Comercial LTDA 
R$659,23 1323 
08/2020 
Multimedie Comercial LTDA 
R$6189,80 1324 
06/2020 
Mundial Cirúrgica com. De mat.Méd. e Hosp. LTDA 
R$6033,10 1325 
06/2020 
Mundial Cirúrgica com. De mat.Méd. e Hosp. LTDA 
R$ 1065,50 1326 
05/2020 
Mundial Cirúrgica com. De mat.Méd. e Hosp. LTDA 
Extensor p/equipo 40 cm -Dl

1327 
R$ 414,00 
06/2020 
Nacional Comercial Hospit Alar. S.A. 
Integrador teste Bowie Dick BDA4

1328 
R$ 262,50 
05/2020 
Procir Produtos para saúde Eireli 
R$1240,20 1329 
05/2020 
Realphan Distribuidoras de Medicamentos LTDA 
R$27583,94 1330 
05/2020 

Samtronic Industria e Comercio LTDA 
R$34650,00 05/2020

1331 





o 

o 

Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospital 1347 
R$108,76 
10/2020 
lnjex Indústrias Cirúrgicas LTDA 1348 
R$1971,00 
09/2020 
Igar Comércio e Serviços LTDA 1349 
R$ 440,00 
Ar Comprimido 
10/2020 

Igar Comércio e Serviços LTDA 1350 
R$ 3740,00 
Ar Comprimido 
10/2020 
Igar Comércio e Serviços LTDA 1351 
R$ 7260,00 
Ar Comprimido 
11/2020 
Acacia Comércio de Medicamentos Eireli 1352 
R$12360,00 
11/2020 
Acacia Comércio de Medicamentos Eireli 1353 
R$24722,00 
10/2020 
Duplicar Copiadora Eireli 1354 
Copias Xerográficas 
R$850,00 10/2020 
Acacia Comércio de Medicamentos Eireli 1355 
R$618,00 
11/2020 
Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S. A. 1356 
Locação de enxoval Hospitalar 
R$30327,29 
12/2020 
Comercial Vener LTDA EPP 1357 
Sabonete Bactericida 
R$9964,00 
12/2020 
Distrilaf 1358 
Luvas 
R$202.190,00 
11/2020 
Oximil Gases 1359 
Oxigênio Medicinal 
R$ 18810,00 
12/2020 
FVP coelho ME 1360 
Touca descartável TNT 
R$4260,00 
01/2021 AVALIAR 
Alfalagos LTDA. 1361 
Para Policlínica 
R$ 37,68 
11/2020 


