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pelo Ministério Público em 2018. Foi solicitado adequações dos contratos, não estavam atendendo em vários pontos. Foi publicado portarias 
para elaboração na construção elaborada pela Comissão. Já em maio/2022, ficou pronto o termo do contrato, assinado pelas partes. É um 
termo dividido em 02(dois) grupos 1º, gestão parte Jurídica. 2º, operativa que é a pactuação do contrato. Hoje o monitoramento é trimestral. 
Sr. Aroldo completa que essa prestação de contas do H.M. é um marco para a sociedade. Isso faz melhorar a cada dia com parâmetros e 
metas a serem cumpridas. Dr. Marcelo disse que é um incentivo e crescimento no Município. Fernanda diz que o hospital recebe pelos leitos 
e que havia falta de controle dos funcionários com os pacientes do CAPS. Marina disse que hoje tem 01(um) quarto com uma equipe 
específica com 4 (quatro) leitos destinados aos pacientes do CAPS. Dr. Marcelo diz que hoje a equipe e as acomodações para esses pacientes 
são confortáveis. Que a escala hoje é suficiente para ele, informação da Fernanda e Isabella. Bianca diz que muitas vezes superlota o H.M. 
por não ter um médico para acompanhar no CAPS. Hoje ela acompanha o suporte que é dado. Dr. Marcelo aguarda que em breve terá o 
CAPS 24 (vinte e quatro) horas. Josiane comenta do plano de trabalho descrito para compra para a oncologia. Bianca relata que essa emenda 
é para acrescentar nas despesas sem fim, devido aos números de pacientes e demandas. Emendas aprovadas pela assembleia. Item 5: 
Conhecimento Plano Trabalho CEAE: Apresentado por Karla Guimarães Psicóloga, plano foi aprovado pelo Estado. Está para dar ciência 
ao Conselho. Valor do Plano de Trabalho no importe de R$1.463.857,45 ( hum milhão quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) já em conta, desde antes da pandemia. É um plano legalizado para aquisições e 
investimentos. Matéria foi encaminhada aos Conselheiros para conhecimento, entre os equipamentos descritos; destacamos mamógrafo, 
aparelho de ultrassom etc. Josiane comenta que estas aquisições já podem repercutir  no crescimento do CEAE contemplados com 
atendimentos. E estendendo com divulgação comemoração do Outubro Rosa, especificando importâncias sobre o aumento das mamografias 
abertas vias Atenção Primária. Item 6: Espaço Secretário de Saúde: Dr. Marcelo disse que a secretaria está caminhando a todo vapor 
resolvendo demandas que sejam da área da saúde, na área jurídica e todas outras. Tem uma equipe técnica muito completa. As obras do CS 
Várzea está na fase final, do mesmo modo do CS Barreiro. A nova sede do SAMU que cumpre as normas completa. Reforma de 02 (duas) 
salas do bloco do H.M., com pintura e troca de lâmpadas. Atenção primaria está com falta de 02 (dois) médicos. Hospital Regional, a 
licitação prevista para outubro. Reforçar a aproximação da Secretaria com o Conselho, decidindo o melhor na assistência a população. 
Josiane pergunta como está situação da infectologia. Dr. Marcelo disse que todo movimento é para melhorar. Existe um movimento com 
relação a construção de um centro especifico com novo laboratório. Gercino pergunta sobre a UPA, esteve na reunião e o relatório ainda 
não foi fechado. Na sua terceirização o Conselho foi ignorado e pede que quando sair o relatório, traga ao nosso conhecimento. Dr. Marcelo 
disse que isso aconteceu antes da sua secretaria, mas vai participar dos acontecimentos e diante dos resultados, sejam quais forem terá uma 
finalização esclarecedora. Dr. Marcelo lembra do convite ao Conselho sobre participar da reunião de coordenadores que é realizada na 
primeira segunda-feira do mês às 9:00 horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde. Item 7: Outros Assuntos da área de 
Saúde: Alexandre agradece a todos pela presença e confirma com Dr. Marcelo que ele estará presente na reunião. Não havendo mais nada 
a tratar a reunião foi encerrada às 21:00 horas e, para constar, lavrou-se a presente ata que será apresentada a todos e após aprovada, será 
assinada por quem de direito. Sete Lagoas, 04 de outubro de 2022.  
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EXTRATO (S) DE CONTRATO (S). 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 61, PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S) 
SEGUINTE (S) INSTRUMENTO (S): 

 
01) Contrato Administrativo nº 45/LICITAÇÃO/2022 – Contratante: Câmara Municipal de Sete Lagoas - Contratada: Vicente Pinto 

Filho & Cia Ltda  – Objeto: Prestação de serviços de buffet para entrega de título de honra ao mérito e título de cidadania honorária – 
Valor Global: R$ 18.500,00 – Prazo de execução: 01 (um) dia – Origem: Processo Licitatório nº 13/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº 12/2022 – Data: 30/11/2022 - Assinatura – Alcides Longo de Barros, Presidente do Poder Legislativo e Rosilene da Silva Marques 
Pinto, representante legal da contratada. 


