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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 29/04/2013. 

 
Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 

e cinco minutos, em sua sede à rua Fausto Correia Wanderley, nº 90, bairro do 

Pinheiro, em Maceió, Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se presentes os 

seguintes conselheiros diretores assim relacionados: Fernando Pedrosa 

(presidente), José Gonçalo (tesoureiro), Humberto Belmino (corregedor); Benício 

Bulhões (1º secretário) e Emmanuel Fortes (vice-presidente). Após, o conselheiro 

presidente apresentou a pauta da presente reunião. Em seguida, citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 01807/2013, que trata de demanda SITE FALE 

CONOSCO – CREMAL, versando sobre denúncia de atendimento no Hospital 

Sanatório, onde a sra. Marilane Soares de Miranda reclama das condições de 

atendimento. Posto em discussão, deliberado que o CREMAL irá responder 

agradecendo pela denuncia, comunicando o envio de investigação necessária. 

Após, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 01824/2013, da Secretária Especial de 

Saúde Indígena, que trata de solicitação do Auditório para realização de evento. 

Posto em discussão, deliberado pela autorização. Em seguimento, citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 01823/2013, que trata de pedido de esclarecimentos da 

Sra. Ana Maria Felix da Silva. Posto em discussão, deliberado recomendar retornar 

ao seu médico assistente. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01812/2013, da 

SESAU – Gerência de Núcleo da Central de Notificação e Distribuição de Órgãos, 

que trata de convite para o Curso de Capacitação no Processo de Doação e 

Transplante. Posto em discussão, deliberado confirmar a participação do conselheiro 

Presidente e do Tesoureiro. Em prosseguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

01808/2013, do Ministério Público Estadual/Promotoria de Justiça de Defesa do 

Consumidor de Maceió, que trata de solicitação de Inspeção/Serviços de 

Telemedicina do Hospital Vida Maceió(HAPVIDA). Posto em discussão, deliberado 

encaminhar a médica fiscal para fiscalizar com base na Resolução 1948/10. Após, 
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citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01813/2013, que trata de denúncia do sr. Jean 

Pierre Alvim Silva. Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento para a 

corregedoria anexar ao processo anterior de sindicância. Em seguimento, citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 01783/2013, que trata de Circular CFM nº 70/2013 – 

PRESI, trazendo o Informativo Jurídico nº 43/2013. Posto em discussão, deliberado 

tomar ciência e arquivar. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01779/2013, que 

tada da Circular CFM nº 69/2013, versando sobre a Resolução Normativa nº 

001/2013 que estabelece procedimentos para a concessão de auxílios financeiros 

aos Conselhos Regionais de Medicina. Posto em discussão, deliberado pelo envido 

de cópias ao setor citado e, em seguida, à presidência e, em seguida, arquivar. 

Após, citou demanda da Academia Alagoana de Letras, que trata de convite para 

sessão de posse do Escritor Marcos Davi Lemos de Melo. Posto em discussão, 

deliberado informar a impossibilidade de comparecimento. Em prosseguimento, citou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 001855/2013, da Edufal, que trata de orçamento da 

confecção dos Livros Antibióticos e Quimioterápicos /2013. Posto em discussão, 

deliberado pela aprovação. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº  01745/2013, 

da Ouvidoria, que trata de requerimento quanto à fundamentação de Atestado 

Médico. Posto em discussão, deliberado pela solicitação de parecer da Assessoria 

Jurídica do CREMAL. Em seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

01348/2013, da Ouvidoria, que trata de demanda sobre a legalidade de cobrança 

extra por parte de médicos em atendimentos em planos de saúde. Posto em 

discussão, deliberado solicitar ao hospital UNIMED o envio de informações quanto 

aos procedimentos adotados quando o paciente opta por acomodações ao que o 

plano/convênio oferece. Após, citou demanda da Ouvidoria, que trata de documento 

do INSS, solicitando procedimentos quanto ao médico Assistente. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar à presidência, para análise e posteriores 

providências. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 1662/2013, da Ouvidoria, 

que trata de reclamação acerca de atendimento médico. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar à presidência do CREMAL, para providências necessárias. 

Em seguida, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 1679/2013, da Ouvidoria, que trata 
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de solicitação da Equipe de Obstetra do HU pedido ao CREMAL um posicionamento 

a respeito de Teste rápido para HIV em gestantes e a atribuição exclusiva do 

Médico. Posto em discussão, deliberado anexar portaria do Ministério da Saúde nº 

2104/2002 e a nº 77/2012 e verificar se existe resoluções do CFM sobre o assunto. 

Após, citou o  PROTOCOLO CREMAL Nº 1642/2013, da Ouvidoria, que trata de 

denúncia contra médicos militares por não acatarem atestados médicos Civis. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar documento à presidência do CREMAL, para 

adotar providências. Em seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 2921/2012, 

da Ouvidoria, que trata de médico que questiona a forma de o município controlar a 

solicitação de exames complexos. Posto em discussão, deliberado encaminhar a 

demanda à Presidência do CREMAL para reiterar a solicitação de esclarecimentos à 

SMS. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 1264/2013, da Ouvidoria, que trata 

de solicitando informações sobre a validade de atestado por este ter sido emitido 

com data posterior à data do afastamento. Posto em discussão, deliberado informar 

ao solicitante que não existe impedimento ético na emissão de atestados com datas 

posterior, desde que esse tenho sido preenchido pelo médico assistente. Após, citou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 3001/2013, da Ouvidoria, que trata de solicitação de 

parecer relacionado ao arquivamento de Prontuários. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar à presidência do CREMAL, para apreciação em próxima 

plenária administrativa. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, 

Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim 

assinada e pelo Presidente, após julgá-la de conforme. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


