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RESOLUÇÃO 483/2022 CMSBH 

 
 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunido em ambiente virtual entre 
os dias 04 a 11 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e legais conferidas 
pela Lei Municipal Nº 5.903 de 3 de junho de 1991 e pela Lei Municipal Nº 7.536 de 19 de junho 
de 1998; 
 
Considerando que o Art. 198, em seu incisvo III, da Constituição Federal de 1988 prevê a 
participação da comunidade como uma das diretrizes para a organização das ações e serviços 
públicos de saúde; 
 
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; 
 
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 20112 e o Decreto 
Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde; 
 
Considerando a Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453, de 10 de maio de 2012, que 
dispõe sobre as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde; 

Considerando a Resolução nº 397 de 30 de maio de 2016, que institui o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 

Considerando o Parecer favorável da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização 
nº231/2021, de 23 de setembro de 2021; e 

Considerando o Parecer favorável da Câmara Técnica de Gestão da Força do Trabalho nº 
227/2021, de 22 de novembro de 2021.  

 

Resolve: 

Reprovar o Relatório Anual de Gestão de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Belo Horizonte, tendo as seguintes considerações: 

  

1. Mudança da meta 4.2.4 “Implantar o Centro de Parto Normal Leonina Leonor, com cobertura 
de equipe multidisciplinar necessária” para a meta “Implantar o Centro de Atendimento da Mulher 
Leonina Leonor” (CAM), mesmo considerando: 
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-  aprovação na 14ª Conferência Municipal de Saúde de 2017, no eixo IV – Urgência, Emergência 
e Atendimento Hospitalar, da proposta 02 de abertura da Maternidade Leonina Leonor com 89% 
de votos; 

- aprovação na 15ª Conferência Municipal de Saúde, no eixo II, Consolidação do SUS proposta 
03, dentre as propostas prioritárias encaminhadas para 9ª (8+1) Conferência Estadual de Saúde;  

- aprovação, no Plano Municipal de Saúde 2018/2021, conforme Resolução CMSBH 441/2018, na 
proposta 4.2.4, “Implantar o Centro de Parto Normal Leonina Leonor, com cobertura de equipe 
multidisciplinar necessária”; 

- retirada da meta de abertura da Maternidade Leonina Leonor dos instrumentos de planejamento 
e gestão da SMSA a partir da PAS 2019; 

- aprovação, pelo Plenário do CMSBH, da PAS 2020 com a recomendação de correção da meta 
de abertura da Maternidade Leonina Leonor, conforme Resolução CMSBH 461/2019. 

2. O não cumprimento da Meta prevista de construção das UPAS Nordeste, Pampulha e 
Noroeste, o que impactou de forma significativa no atendimento aos usuários em situações de 
urgência e emergência durante a pandemia da COVID; 

- A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Noroeste foi aprovada no Orçamento Participativo no 
ano de 2008; Como não foi construída até a última Conferência de Saúde, foi aprovada na 
Conferência Municipal de Saúde de 2017 e incluída assim no Plano Municipal de Saúde 
2018/2021 (meta 4.1.4), também igualmente contemplada na pág. 14 da Programação Anual de 
Saúde 2020. Na PAS 2021, na pág. 20 a meta foi mudada e a justificativa foi à melhor 
adequação, já na PAS 2021 a UPA nem é citada. na PAS 2022 novamente não cita a UPA 
Noroeste. 

3. A não inauguração da Farmácia Viva na Regional Norte, juntamente com a inauguração da 
Upa Norte, conforme aprovada na 14ª Conferência Municipal de Saúde, estabelecido no PMS 
2018-2021 e na PAS 2020, mesmo após diversas discussões e solicitações do CMSBH; 

4. Redução da meta (1.2.5 da página 142) da razão de mortalidade materna para alcançar a meta 
da Organização Mundial de Saúde até 2030; 

5. A não apresentação de indicadores que justificam a informação de cumprimento das metas 
1.2.3 e 1.2.10 no RAG 2020 (páginas 142 e 143) sobre a "política municipal para gestantes, 
bebês e puérperas em situação de vulnerabilidade" (1.2.3) e as "práticas baseadas em evidências 
na atenção à gestação, parto, nascimento, puerpério e abortamento" (1.2.10), que não foram 
100% implantadas no SUS-BH na avaliação da CISAM, CTCAM e CTGFT;  

6. Não cumprimento das metas “Implantar um novo Centro de Referência em Reabilitação 
(CREAB)”, previsto para a regional Barreiro, e da meta “Construir nova área física para CREAB 
Leste para garantir acessibilidade aos usuários” (3.1.8), importantes para enfrentar as 
consequências da pandemia e os gargalos dos tratamentos especializados; 

7. Não apresentação do estudo de redimensionamento da força de trabalho das equipes dos 
CERSAMs, de saúde mental na APS e das UPAs; 

8. Não atendimento da demanda deliberada pelo Plenário do CMSBH para que o Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte tivesse participação fixa por meio de um de seus 

-
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9. Não apresentação da proposta de mudanças na classificação de risco das unidades de saúde, 
necessidade que ficou evidenciada pela pandemia da COVID-19. 

 

 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2022  
 

 

 
Carla Anunciatta de Carvalho 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde - CMSBH 
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA 
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