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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e sete de fevereiro 

de dois mil e dezoito às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá.Pautas a serem 

trabalhadas: 1. SIOPS 4°, 5° e 6° bimestre de 2017; 2. 2° e 3° Relatório Quadrimestral de 2017; 3. 

Análise da Lei Municipal n° 2214/2015 e Lei Municipal n° 2229/2015 do Conselho Municipal de Saúde; 

4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. Hiram 

Ferreira da Silva,Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa,Sr. 

Júlio Gaspar Viriato, Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira eSra. Adriana Lima Gomes. Também estava 

presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h18 min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência as conselheiros: Samira, Daydila, 

Milton, Juliana, Lilian eDaul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 30/01/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia30/01/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxx 

1) SIOPS 4°, 5° e 6° bimestre de 2017: Sra. Angélica informa aos conselheiros que todo o material 

desta reunião foi enviado antecipadamente por e-mail para facilitar as discussões e as apresentações. 

Distribui aos conselheiros cópia impressa dos RREO e das cartas aos conselheiros do SIOPS. Informa que 

o RREO permite acompanhar e analisar odesempenho da execução orçamentária, como também 

possibilitar o acompanhamento da execução do orçamento municipal. Que ele é composto de informações 

sobre o quanto está sendo arrecadado e investido a cada bimestre e em que os recursos estão sendo 

aplicados na saúde. Que o item de maior destaque do RREO é o que demonstra o percentual mínimo de 

aplicação com ações e serviços públicos de saúde – ASPS (mínimo de 15% das receitas resultantes de 

impostos e transferências). Apresenta as Receitas de Impostos e Transferências Vinculadas às Ações e 

Serviços Públicos de Saúde e as Receitas Adicionais para o Financiamento da Saúde. Demonstra as 

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

e de capital, também as despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. 

Que o percentual aplicado em ASPS foi de20,28 % (4° bimestre), 21,49% (5° bimestre) e 22,03% (6° 

bimestre).E finaliza sua apresentação relatando as despesas com saúde por subfunção de forma detalhada 



 

 

 

 

 

 
Rua Prefeito Noé Dias dos Reis, 190 – Centro – CEP: 38950-000 – IBIÁ/MG 

Tel: (34) 3631-1132    -     Email: conselhodesaude@ibia.mg.gov.br 
 

2 

(atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária 

e epidemiológica, alimentação e nutrição e outras subfunções). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) 2° e 3° Relatório Quadrimestral de 2017: Sra. Angélica informa para ciência deste conselho o 

segundo e terceiro relatório quadrimestral de 2017, em consonância com a lei complementar 141/2012.  

Que o presente relatório conta com o montante e fonte de recursos aplicados no período; as auditorias 

realizadas ou em fase de execução no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede 

assistencial, entre outras informações. Entrega uma cópia do relatório para os conselheiros.  Sra. Angélica 

discorre sobre os dados apresentados no relatório e esclarece que com relação à produção dos serviços, 

além de apresentar a mesma consolidada, optou por apresentar também a produção detalhada e os dados 

por contagem manual da secretaria de alguns atendimentos, como na especialidade de ginecologia, 

pediatria, médicos da ESF, NASF, entre outros. Também apresenta os resultados do monitoramento 

quadrimestral dos indicadores estabelecidos para os anos de 2017 a 2021. Que os indicadores, 

relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores universais, ou seja, de 

pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específicos, de pactuação obrigatória quando forem 

observadas as especificidades no território. Que destes 23 indicadores, dois (2) não se aplicam ao 

município de Ibiá, conforme pactuação realizada. E dos 21 indicadores, 09 (nove) são de 

monitoramento quadrimestral, destes 06 (seis) obtiveram resultados positivos, sendo realizadas as 

considerações sobre cada indicador aos conselheiros. Posteriormente aos esclarecimentos encerra sua 

apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Análise da Lei Municipal n° 2214/2015 e Lei Municipal n° 2229/2015 do Conselho 

Municipal de Saúde: Sra. Angélica relata que esta pauta já foi motivo de discussão com os conselheiros 

anteriores e se faz necessário nova rediscussão com os conselheiros sobre a composição do conselho no 

que tange a representatividade do segmento dos usuários. Sr. Hiram solicita que em virtude da 

importância da pauta, requer o consentimento dos conselheiros para que a mesma seja discutida na 

próxima reunião. Sendo acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes Gerais:Sr. Hiram solicita esclarecimentos sobre a medica cubana Sra. Sunia sobre o 

motivo de sua saída da prefeitura, pois foi indagado por uma usuária. Sra. Angélica esclarece que a 

médica Sra. Sunia integrava o programa mais médicos do Ministério da Saúde, como médica 

intercambista, ou seja possuía a autorização para o exercício da Medicina no Brasil com a posse do 

Registro do Ministério da Saúde (RMS), que permitia a sua atuação pelo Mais Médicos e terá validade 

restrita à permanência do profissional no programa. Com o termino de sua participação no Programa Mais 

Médicos, a mesma foi desligada do programa e o munícipio recebeu outra integrante do Programa, a Sra. 

Mirlenes.  Sra. Priscila informa aos conselheiros que o pregão municipal foi homologado e que muitos 

itens estão mais baratos que os itens do pregão Estadual. E o ERAF prevê que em casos que o pregão 
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municipal for mais vantajoso que o Estadual, o município poderá adquirir os itens pelo municipal. 

Também esclarece as duvidas dos conselheiros à respeito dos medicamentos genéricos, similares e de 

referencia. Sr. Julio questiona sobre os medicamentos em falta na farmácia municipal e a Sra. Priscila 

esclarece que ainda estão faltando alguns itens. Mostra aos conselheiros as planilhas de itens de 

medicamentos que já foram solicitados tanto pelo pregão estadual como municipal, e que estão no 

aguardo do recebimento. Sra. Angélica entrega para cada um dos conselheiros os repasses financeiros que 

ocorreram pelo fundo Nacional de Saúde, nos meses de janeiro e fevereiro para conhecimento. Também 

esclarece sobre a mudança nos repasses com a Portaria 3992/2017 que mudou a forma de transferência 

dos recursos financeiros para custeio e investimento, uma vez que os recursos para custeio serão 

transferidos para uma só conta corrente no bloco de custeio e os recursos para investimentosserão 

transferidos para uma só conta corrente no bloco de investimento.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horase 00 minutos e eu, 

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

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

Neusa Dias Custódio................................................................................................................................... 

Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................ 

Marcia Regina Gonçalves ............................................................................................................................. 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa............................................................................................... 

Julio Gaspar Viriato..................................................................................................................................... 

Adriana Lima Gomes................................................................................................................................... 

Tania Aparecida Quintino Ferreira ............................................................................................................ 

Angélica Ayako Kirita.................................................................................................................................... 


