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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2017/2019 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 62 à 64  
 

 DATA: 30/05/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta de maio de dois mil 

e dezessete, às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem trabalhadas: 

1. SIOPS 1 bimestre 2017; 2. Emenda Parlamentar Dep. Adelmo Leão e Dep. Eduardo Barbosa; 3. VIII 

Conferencia Municipal de Saúde de Ibiá; 4. Proposta Vídeos Saúde em Cena; 5. Informes gerais. Estavam 

presentes na reunião os conselheiros: Sra. Daydila Gomes Duarte, Sr. Geraldo Luis Alves, Sr. Milton José 

Meireles, Sr. Hiran Ferreira da Silva, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila Cristina Lourenço 

Rodrigues Correa, Sra. Leticia Alvarenga A. Tosta, Sra. Tania A. Quintino Ferreira e Sra. Adriana Lima 

Gomes.  Também estavam presentes: Sra. Angélica Ayako Kirita, Sr. Julio Gaspar Viriato, Sr. Carlos 

Augusto Ribeiro e Sra. Aline Thatiane Coutinho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h19 min, após a 

verificação do quorum. Saúda aos conselheiros, agradece a presença e dá prosseguimento às pautas do 

dia. Sra. Angélica informa que justificaram a ausência os conselheiros Daul, Fabiele, Frankislaine e 

Samira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 16/05/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

extraordinária do dia 16/05/2017, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) SIOPS 1 bimestre 2017: Sra. Angélica esclarece aos conselheiros que o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é o sistema que possibilita o monitoramento da aplicação 

de recursos na saúde e permite o acompanhamento dos investimentos públicos em ações e serviços 

públicos de saúde realizados no município. Também faz uma breve explanação do histórico sobre o 

SIOPS e dos prazos de entrega do mesmo para o ano de 2017. Que o RREO (o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária) visa aferir a aplicação do limite mínimo estabelecido pela LC 141/2012. Que 

cada ente da federação é obrigado, por lei, a investir valores mínimos dos recursos arrecadados com 

impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de saúde. Que Estados e o 

Distrito Federal aplicarão 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos e Municípios e o Distrito 

Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) 

da arrecadação dos impostos. Que a primeira parte do RREO trata das Receitas de Impostos e 

Transferências Vinculadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde, sendo as realizadas no bimestre: 

receitas de competência municipal R$ 759.474,57 e receitas de transferências constitucionais e legais da 

união e estados R$ 6.530.820,78. Que o total de receitas para apuração da aplicação em ações e serviços 
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públicos de saúde , para obter a base de cálculo para a apuração dos limites mínimos estabelecidos na lei 

complementar nº 141/2012 foi de R$ 7.290.295,35. E as receitas adicionais para o financiamento da saúde 

e outras receitas do SUS foi de R$ 678.412,85, estas são receitas que se destinam ao financiamento da 

saúde, entretanto, não entram na base de cálculo para a comprovação dos limites mínimos constitucionais, 

uma vez que são em sua maioria recursos repassados por outras esferas de Governo. Em seguida 

demonstra as despesas com saúde por grupo de natureza de despesa, apresentando separadamente as 

despesas correntes e de capital. Informa que o total das despesas liquidadas até o bimestre foi de R$ 

1.797.729,57 e o total das despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual 

mínimos foram de R$ 642.180,41. Ficando o total das despesas com ações e serviços públicos de saúde o 

valor final de R$ 1.155.549,16. Que a despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais 

representou 15,85 % da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. E finaliza 

apresentando aos conselheiros as despesas com saúde por subfunção de forma detalhada. Esclarece às 

indagações dos presentes e finaliza a apresentação para ciência deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Emenda Parlamentar Dep. Adelmo Leão e Dep. Eduardo Barbosa: Sra. Angélica informa que 

estão em andamento no Ministério da Saúde, duas propostas cadastradas no site do fundo nacional de 

saúde, por meio de indicação parlamentar. Que uma das propostas e a indicação do Deputado Eduardo 

Barbosa, emenda n° 31860005, no valor de R$ 20.000,00, referente ao Incremento do Custeio de Média e 

Alta Complexidade – MAC  para a Apae de Ibiá – CNES nº 2098350. Que a proposta foi cadastrada e 

aguarda finalização e repasse dos recursos. A outra proposta é a do deputado Adelmo Carneiro Leão, 

emenda n° 30330001, no valor de R$ 150.000,00, referente Estruturação da Rede de Atenção Básica de 

Saúde, onde foi cadastrada proposta n° 11409.503000/1170-03, para a aquisição de 104 equipamentos e 

mobiliários para as Unidades de Saúde e implantação do PEC/E-SUS. Que a proposta atualmente se 

encontra favorável e aguardando classificação orçamentária.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) VIII Conferencia Municipal de Saúde de Ibiá: Sra. Angélica informa que já enviou 

antecipadamente por e-mail a minuta do Regimento interno da Conferencia Municipal de Saúde para 

análise dos conselheiros. Entrega uma cópia para os presentes e propõe a leitura do mesmo para 

esclarecimentos e aprovação pelos conselheiros. Realizado a leitura e esclarecimentos, e o regimento 

interno aprovado pelos presentes e será manifestado por meio de resolução deste conselho. A data da 

conferencia será no dia 07/07/2017 a partir das oito horas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

4) Proposta Vídeos Saúde em Cena: Sra. Angélica relata que em 2015, o conselho municipal de 

saúde recebeu e-mail, convidando os Conselheiros a participarem do processo formativo 

de “Universalização da Ativação”, sendo enviado na época material pedagógico. Que como este é um 

conselho recém constituído, e muitos são novatos, traz para conhecimento deste conselho que há neste 

material pedagógico, uma série com 12 episódios da minissérie “saúde em cena”, que tem como cenário 

as lutas do conselho municipal de saúde. Que vê ser interessante a este conselho assistir aos episódios, 
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pois trazem o dia a dia dos conselheiros de saúde. Sr. Hiram solicita que sejam enviados por email os 

links de acesso dos vídeos e também que possam ser assistidos nas reuniões deste conselho, sendo acatada 

pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

5) Informes Gerais: Sr. Hiram informa para ciência deste conselho os ofícios recebidos do 

Conselho Estadual e enviados aos conselheiros por email, sendo: OF/CIR/CESMG/CMS 015/2017 (sobre 

a publicidade por meio eletrônico das atas do CMS); OF/ CIR/CESMG/CMS 018/2017 (relatório de 

atividades CISTT/municipais) e Nota técnica CESMS 006/2017 (conferências municipais de saúde das 

mulheres e vigilância em saúde). Sra. Angélica esclarece que já esta está sendo providenciado no site da 

prefeitura municipal link de acesso com as informações do conselho municipal de saúde. Que traz para 

conhecimento deste conselho e aprovação dos itens que irão constar na página, sendo as Atas, as 

resoluções, a legislação, a composição, o regimento interno, informações sobre o local e horário das 

reuniões ordinárias e um link de fale conosco. Também apresenta aos conselheiros a nova logo do 

conselho municipal de saúde a ser utilizada mediante aprovação dos presentes. Que a nova logo possui o 

mapa do município e a identificação do município de Ibiá, diferentemente da atual que possui apenas os 

dizeres “Conselho Municipal de Saúde”. Sendo as sugestões para o link e logo do conselho municipal de 

saúde aprovado pelos conselheiros.  Sr. Hiram relata novamente sua preocupação com a situação dos cães 

na rua, que sua população tem aumentado e que tem sido abordado pelas pessoas questionando sobre a 

situação dos mesmos e das “casinhas”. Também pergunta se a ACV manifestou sobre as “casinhas”. Sra. 

Angélica informa que não conseguiu encontrar a presidente da ACV, pois a mesma estava em viagem e 

também não conseguiu localizar o Sr. Abel, idealizador e fundador da ACV. Que tentará novamente 

entregar à presidente da ACV oficio solicitando os esclarecimentos. Sr. Hiram também cita o caso de um 

cão que está “mordendo” as pessoas na rodoviária e causando incomodo para as pessoas. Sr. Carlos relata 

que este cão inclusive já havia sido recolhido pela pessoal da vigilância, entretanto o pessoal da ACV 

promoveu a adoção do referido cão. Entretanto por motivos que desconhece, ou se o mesmo fugiu; que 

ontem houve nova ligação na vigilância solicitando o recolhimento do cão novamente e que o mesmo foi 

recolhido na data de hoje. Sr. Carlos também esclarece que o canil do município encontra-se em sua 

capacidade máxima e que por esta razão não estão recolhendo cães de rua, salvo aqueles que trazem 

riscos e prejuízos a população, igual ao cão da rodoviária. Sr. Hiram retoma sobre a importância de ver 

sobre a questão dos cães na rua, das “casinhas” da ACV que estão colaborando para a presença de 

roedores e criadouros de aedes. Sra. Angélica pondera sobre a necessidade de aguardar o posicionamento 

da ACV, que tentará novamente entregar a correspondência à presidente da ACV, e na sua inviabilidade a 

alguns dos membros da associação citados pelos conselheiros. Sr. Hiram também informa que este 

conselho recebeu oficio do setor de Vigilância em Saúde, em resposta ao oficio deste conselho sobre 

esclarecimentos da inspeção pela vigilância sanitária nos supermercados. Sr. Carlos e Sr. Júlio informam 

que as inspeções são realizadas anualmente para a renovação de alvará sanitário ou mediante denúncia de 
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algum fato irregular. Que o quadro de funcionários da vigilância é composto de quatro funcionários, 

sendo três inspetores e uma autoridade sanitária. Que durante o processo de liberação de alvará, há a 

notificação de itens para cumprimento com prazos pré determinados e também são realizadas reinspeções 

posteriores. Sr. Julio relata que as inspeções pelo setor de vigilância são realizadas mediante cronograma 

definido sem ciência do estabelecimento. Que sobre a questão citada da ilha de refrigeração do 

supermercado, foi realizado inspeção de rotina, houve a ocorrência defeito na mesma e que foi corrigida. 

O estabelecimento responde pela ocorrência e os produtos são recolhidos. Que normalmente a grande 

maioria das denuncias recebidas no setor de vigilância sanitária são referentes a produtos vencidos e sobre 

as condições da carne. Sr. Carlos informa que está em fase de criação um sistema de disk denuncia para 

ser amplamente divulgado à população, sendo este um canal de comunicação da comunidade e o setor de 

vigilância em saúde. Sra. Aline que está representando a secretaria de desenvolvimento social e participa 

desta reunião para esclarecimentos sobre a demanda levantada na reunião anterior a respeito dos 

andarilhos da Praça da Igreja São Benedito. Entrega ao presidente deste conselho o Oficio 212/2017 com 

os esclarecimentos. Que estão sendo realizadas diversas abordagens pela equipe do CREAS no local. Que 

a situação dos andarilhos é preocupante, não só a nível municipal como a nível nacional. Que 

semanalmente estão sendo realizadas abordagens e realizados encaminhamentos mediante relatório da 

equipe técnica. Que quando se tratam de munícipes, estes estão sendo encaminhados aos serviços de 

saúde para os acompanhamentos necessários. Que também estão sendo realizadas solicitações de 

intervenções no local, tais como o fechamento das áreas abertas e a presença de vigilante, uma vez que 

espaços abertos são fáceis de aglomeração não só para andarilhos como para dependentes químicos. 

Também são realizadas abordagens com a comunidade para que não colaborem com doações de dinheiro, 

objetos, etc e sim que entrem em contato com o setor de Assistência Social. Sra. Márcia informa sobre a 

situação do bairro Maroquinha, em que não estão sendo realizados os serviços de coleta de lixo e varrição 

de rua. Causando incômodos à população, tanto pelo seu mau odor quanto pela poluição visual. Foi 

acordado em plenária, a solicitação de esclarecimentos ao setor responsável para atendimento a demanda 

da conselheira. Sra. Aline relata que recentemente encontrou seringas de insulina caídas ao chão próximo 

da sede da terceira idade e que ficou preocupada com a situação sobre o descarte deste item. Sra. Tania 

informa que estes tipos de resíduos das Unidades de Saúde são recolhidos por empresa tercerizada e que 

provavelmente este lixo deve ser de algum paciente diabético insulino dependente. Que os mesmos são 

orientados a jogar as seringas e agulhas utilizadas em recipentes plásticos com tampas, tipo garrafas pet 

ou de amaciantes, para posteriormente serem entregues nas unidades de saúde para o descarte adequado 

dos mesmos. Que irá solicitar junto às equipes de saúde que realizem novamente orientações aos 

pacientes insulino dependentes de sua área de abrangência.  Sr. Milton pergunta sobre a situação da falta 

de alguns medicamentos na farmácia. Sra. Priscila esclarece que a situação já é de conhecimento dos 

setores envolvidos e que a ultima compra efetiva foi realizada em janeiro de 2017. Que em março foi 
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solicitada uma compra para três meses para o abastecimento até os tramites de uma nova licitação, já que 

a licitação vigente foi realizada em maio de 2016 e vencerá agora em junho/2017. Que este processo 

esbarrou na questão financeira e que foram realizados ajustes para a adequação da compra. Que 

atualmente o problema está na dificuldade de algumas empresas no fornecimento dos itens, a solicitação 

destas para a troca de alguns itens licitados por outras marcas; tramite este moroso, uma vez que há a 

necessidade de nova análise técnica da farmacêutica e jurídico para a realização da substituição, a 

solicitação de realinhamento de preços, a justificativa da empresa que está por receber os itens solicitados, 

entre outros. Que está ciente das reclamações e que está realizando dentro de suas competências sanar tais 

pendências, entretanto existem questões que fogem do contexto exclusivamente técnico. Que todos os 

tramites de solicitação dos medicamentos já foram tomados por parte da prefeitura e estamos no aguardo 

da distribuição por parte das empresas. Sra. Priscila traz também para conhecimento deste conselho, o 

Oficio circular n° 07/2017/DAF/SCTIE/MS, que esclarece sobre o fim do repasse da manutenção das 

unidades de rede própria do Programa Farmácia Popular, referente a demanda levantada pelo Sr. João 

Paulino. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e 15 minutos e eu, 

Angélica Ayako Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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