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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 24/02/2014. 

 
Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e vinte 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), Benício Bulhões (1º Secretário), José Gonçalo (tesoureiro), 

Sidney Pinto (3º secretário), Edilma Bulhões (ouvidora), Benício Bulhões (1º 

secretário), Alfredo Aurélio (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário), além do 

assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL s/nº, da Organizações Arnon de Mello, que trata de convite para Participar 

dos 80 Anos da Gazeta de Alagoas, no dia 25/02/2014. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o conselheiro Presidente. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, do 

Fecomércio, que trata de convite para participar de um Café da Manhã dia 

25/02/2014 – Hotel Jatiúca. Posto em discussão, deliberado encaminhar pedido de 

agradecimento, em virtude da impossibilidade da ida dos conselheiros da diretoria. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 0737/2014,  da Presidência CFM, que trata da decisão TRF 1ª Região 

sobre registro de Título de Especialista Médico, ratificando a decisão do Conselho 

Regional. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, de origem do CREMEB, 

que trata da mesma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal – 1ª Região. 

Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL  s/nº, da Presidência CFM, 

que se trata do Informativo Jurídico nº 18/2014, a respeito do questionamento na 

justiça de desincompatibilização de cargo sindical para concorrer às eleições dos 
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Conselhos de Medicina. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra 

o conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº  0692/2014, 

de origem da SESAU, que trata do fechamento da Maternidade Escola Santa 

Mônica. Posto em discussão, deliberado. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar a Fiscalização do CREMAL para documentar a situação e trazer para 

posterior avaliação da diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0721/2014 , da Presidência CFM, que trata 

de resolução CFM  Nº 2063/2013, que fixa regras para elaboração e formalização da 

proposta orçamentária dos Conselhos de Medicina e dá outras providências. Posto 

em discussão, encaminhada cópia para a tesouraria. Após, o conselheiro Presidente 

citou informação que o coordenador da Vigilância Sanitária que informou a 

determinação da Junta Comercial para somente emitir Alvará Sanitário para 

Pessoas Jurídicas e, com isso, está exigindo que os médicos autônomos se tornem 

Pessoa Jurídica para poderem receber Alvará Sanitário. O conselheiro presidente 

esteve presente em reunião do município, conjuntamente com os representantes da 

Vigilância Sanitária. Após, o assessor jurídico do CREMAL comentou ser 

inconstitucional tal prática, pois a Carta Magna garante o direito ao médico ao 

exercício autônomo de sua profissão. Posto em discussão, deliberado que o 

Conselho estará em reunião com a junta comercial e com a Vigilância Sanitária no 

dia 10 de março de 2014. Em seguida, o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, 

trouxe à discussão um procedimento que está ocorrendo na tesouraria da CREMAL, 

a qual não está emitindo a CART das Pessoas Jurídicas quando o diretor técnico 

médico não efetuou ainda o pagamento da sua anuidade (pessoa física), mesmo 

ainda no curso de não vencimento da anuidade, que é 31 de março de 2014. Posto 

em discussão, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou que tal prática 

está irregular, pois o médico só poderá ser considerando inadimplente do exercício 

em curso somente após o dia 31 de março. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões que destacou que se há problemas no sistema da 

tesouraria, que deve ser acionado o suporte técnico do CFM, pois tal prática de não 

emitir a CART para Pessoa Jurídicas onde o diretor técnico ainda não tenha pago 



 

 
Rua Fausto Correia Wanderley, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-540 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

sua anuidade de pessoa física em período anterior ao dia 31 de março do corrente 

ano, o mesmo deve ser considerado adimplente, desde que não possua débitos de 

exercícios anteriores, pois a inadimplência do atual exercício só pode ser 

considerado a partir do não pagamento após o dia 31 de março do corrente ano. 

Após, tomou a palavra o assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que 

corroborou com o pensamento dos conselheiros da diretoria e ratificou o 

entendimento de que a inadimplência do corrente exercício só pode ser considerada 

a partir da data do vencimento do boleto (31 de março) e o exercício de adimplência 

começa no dia 01 de abril de um terminado ano e termina no dia 31 de março do 

ano seguinte. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa, 

solicitou ao conselheiro tesoureiro que adote as providências necessárias para 

adequar os procedimentos dentro da Tesouraria para corrigir tal prática e que as 

CARTs sejam emitidas nesses casos. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 00677 /2014, da 

Presidência CFM, que trata de Circular CFM nº 025/2014 – SEJUR, que trata de 

informação dos nomes de Tutor e Supervisor do Programa Mais Médicos. Posto em 

discussão, o conselheiro Benício Bulhões questionou que provavelmente o tribunal 

federal de Alagoas provavelmente irá adotar a mesma postura anterior, de sustar 

sua decisão para aguardar o trânsito em julgado da mesma ação proposta pelo CFM 

no tribunal regional de Brasília. Posto em discussão, deliberado dar entrada na 

justiça federal local. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 00670 /2014 , oriundo da SESAU e que 

trata do envio de documentação da comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar 

– SESAU, a respeito de denúncia de óbito da Maria de Lourdes da Conceição por 

falta de médico plantonista, com conclusão de que nada foi encontrado de irregular. 

Posto em discussão, travada vários pensamentos acerca da responsabilidade do 

diretor técnico e, por fim, deliberado não encaminhar para a corregedoria. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 00594/2014, oriundo do Tribunal de Contas da União – TCU, que trata 

do Acórdão nº 103/2014 e que versa sobre o resultado do levantamento de Auditória 
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de natureza operacional de hospitais e entidades de assistência hospitalar em 

Alagoas, o qual conclui sem nenhuma decisão efetiva. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 00531 /2014, 

da Presidência CFM, enviando Circular CFM Nº 21/2014, que versa sobre 

levantamento de informações sobre contratação de médicos. Após, tomou a palavra 

o conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da 

Presidência CREMAL e que trata de representante do CREMAL na Solenidade de 

Abertura da Residência Médica na Santa Casa de Misericórdia de Maceió no dia 

06/03/2014 às 08h. Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro 

Alfredo Aurélio ou a conselheira Márcia Rebelo. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhõs que apresentou demanda da Dra Ines Cristina, 

solicitando auditório do CREMAL para reunião da sociedade de reumatologia, nos 

dias 07 ou 14 de março. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que apresentou resposta do 

CFM, de lavra do conselheiro Emmanuel Fortes sobre a inclusão do texto “médico 

formado no Brasil” no carimbo médico, concluindo que não há impedimento legal 

dessa inclusão, porém na atual conjuntura por qual passa a medicina não seria 

prudente realizasr tal conduta. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões 

que apresentou demanda da Santa Casa de São Miguel, para auditório no dia 13 de 

março. Posto em discussão, indeferido pelo fato de já estar agendado julgamento no 

mesmo dia. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo que 

apresentou que a proposta da vencedora do projeto de cadastro de patrimônia do 

CREMAL, a qual reduziu o valor da proposta para 5.500 R$. Posto em discussão, 

aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra a conselheira Edilma 

Albuquerque que apresentou proposta de que o CREMAL apresentasse ao CFM 

proposta de alteração da Resolução sobre os critérios mínimos do Atestado Médico 

para fins de perícia médica, devido aos inúmeros conflitos existentes. Após o 

término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou 

encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros 
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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 


