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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
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 DATA: 31/07/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta e um de 

julhodedois mil e dezoito às 13:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. Pautas a 

serem trabalhadas: 1.1° Relatório Detalhado Quadrimestral;2. Plano de aplicação de saldos de emendas 

parlamentares;3. Relação de compras de itens PROMAVS;4. Devolutiva das Visitas às Unidades de 

Saúde; 5. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Samira C. Freitas Carvalho, 

Sr. Joao Paulino de Freitas; Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Juliana Pacheco Lopes; Sra. Marcia Regina 

Gonçalves; Sra. Adriana A. da Silva Mantoani, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa e Sra. 

Tania Aparecida Quintino Ferreira.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. 

Angélica Ayako Kirita, Sra. Carla Danielle Prates Mizokami e o Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h13min, após a 

verificação de quórum.Sr. Hiram solicita a supressão da pauta “4” (Devolutiva das visitas às Unidades de 

Saúde) até a próxima reunião, tendo em vista que ainda está pendente a visita na comunidade da Argenita. 

Sendo aprovada por todos os conselheiros. Sra. Angélica informa que justificaram ausência os 

conselheiros:Sra. Neusa, Sr. Daul, Sra. Lilian e Sr. Júlio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 26/06/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia26/06/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) 1° Relatório Detalhado Quadrimestral: Sra. Angélica apresenta aos conselheiros o 

Relatório Detalhado referente ao 1° quadrimestre de 2018. Explana a respeito recursos aplicados no 

período, fazendo um comparativo com o 1° quadrimestre de 2017. Relata que os dados financeiros 

apresentados são oriundos dos relatórios gerenciais do sistema utilizado pela Prefeitura Municipal 

(Memory Informática Ltda), uma vez que, neste inicio de ano, excepcionalmente, a disponibilização do 

programa dos dados do SIOPS (Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde) está atrasada 

em virtude das diversas mudanças em sua estrutura. Apresenta a planilha resumida das receitas e despesas 

liquidadas, além do percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de 

impostos liquidas e transferência constitucionais e legais (LC 141/2012).  Que o percentual de aplicação 

em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos liquida e transferência constitucionais 

foi de 22,51%. Que asdespesas executadas com saúde pelo município foi de R$ 4.080.328,17. O 

município apresentou maior aplicação dos recursos na subfunção de assistência hospitalar e ambulatorial 
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no montante de R$ 2.275.741,63, ou seja, aproximadamente 55,77 % dos recursos aplicados em saúde e 

para a Atenção Básica o montante de R$ 1.191.013,47 (29,18%). Que se compromete a reapresentar a 

execução orçamentária do 1° quadrimestre, assim que for homologado o 2° bimestre do SIOPS 2018. Que 

com relação à oferta e produção de serviços da rede assistencial própria e contratada, apresenta os dados 

da rede física e as produções de cada estabelecimento.  Que os dados apresentados são extraídos do 

DATASUS/MS referente à produção consolidada por grupo de procedimento e que também incluiu no 

presente relatório as planilhas detalhadas por procedimentos do período de janeiro a abril de 2018, para 

melhor visualização das ações realizadas por bloco. Apresenta as produções do consolidado gerencial, 

mês a mês, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde referente aos atendimentos apresentados no 

período pelos prestadores e das Unidades de Saúde. Que com relação à assistência farmacêutica, o 

sistema não gera os dados, por se tratar do componente especializado, apresentando o número de 

atendimentos realizados e as unidades de medicamentos distribuídos neste quadrimestre, com fonte 

SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica/SES/MG). Informa que no 

período avaliado não houve auditorias realizadas. Que os indicadores de saúde de passíveis de 

monitoramento/avaliação quadrimestral são 09 (nove), de um total de 21 indicadores pactuados e 

estabelecidos para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da Comissão 

Intergestores Tripartite em 24 de novembro de 2016. Que dos nove indicadores de avaliação 

quadrimestral, seis obtiveram resultados positivos. Posteriormente apresenta os indicadores e as 

considerações de cada um. Também apresenta as principais ações de educação em saúde, eventos e 

capacitações realizadas no período.Termina sua explanação respondendo às perguntas dos conselheiros.  

2) Plano de aplicação de saldos de emendas parlamentares: Sra. Angélica informa que 

existem saldos, mesmo após a execução das propostas cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, 

de recursos por emendas parlamentares para a aquisição de equipamentos. Que segundo a Portaria Nº 

3.134, de 17/12/2013do Ministério da Saúde, os recursos, depois de transferidos, serão aplicados em 

caderneta de poupançaenquanto não forem utilizados na finalidade a que se destinam, devendo os 

respectivos rendimentos serem utilizados para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes 

financiáveis constantes da proposta habilitada pelo Ministério da Saúde. Que na hipótese de o custo final 

para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao montante dos recursos 

financeiros transferidos nos termos desta Portaria, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se equipamentos e 

materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de demanda previstos 

na legislação. Que a RENEM é a relação de equipamentos e materiais permanentes considerados 

financiáveis pelo Ministérioda Saúde por meio de propostasde projetos de órgãos e entidades públicas e 

privadas sem fins lucrativos vinculadas àrede assistencial do SUS. Que existem saldos em propostas 



 

 

 

 

 

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

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

3 

antigas de 2013 e também de propostas executadas recentemente. Que para as propostas antigas de mais 

de 24 meses, irá consultar o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de utilização das mesmas. Que 

para a utilização destes saldos, realizou visitas às unidades de saúde para levantamento das necessidades 

junto às enfermeiras responsáveis. Que foram levantadas demandas para todas as unidades da atenção 

primaria e as rurais também. Apresenta a relação dos itens a serem adquiridos por unidade de saúde de 

acordo com o levantamento prévio. Sendo posteriormente a proposta para execução destes saldos 

aprovada pelos conselheiros. Sra. Angélica se compromete em apresentar posteriormente aos conselheiros 

o resultado da consulta junto ao Ministério da Saúde das emendas antigas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Relação de compras de itens PROMAVS: Sr. Carlosrelata que estava aguardando o 

valor do repasse estadual, entretanto como não há previsão do mesmo, foi elaborado o Plano Municipal 

de Investimentos (PMIVS) - 2018, baseado no saldo em conta no valor de R$ 18.431,90.  Que o PMIVS 

foi elaborado com a participação de todos os setores da vigilância em saúde com o intuito de qualificar e 

melhorar as ações da Vigilância em Saúde. Que o plano conta com 28 itens a serem adquiridos, como 

armários de aço; cadeiras, encadernadora, fragmentadora, mesa de computador, entre outros. 

Posteriormente apresenta aos conselheiros os setores onde serão distribuídos os itens constantes no plano 

de investimentos. Sr. Carlos esclarece as duvidas dos conselheiros e em seguida o PMIVS (referente ao 

saldo em conta) do ano de 2018 é aprovado por unanimidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Devolutiva das Visitas às Unidades de Saúde: Pauta suprimida a pedido do presidente 

Sr. Hiram e acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes Gerais:Sr. Carlos apresenta para os conselheiros para ciência os resultados 

alcançados no primeiro quadrimestre de 2018, do Programa de Monitoramento da Vigilância em Saúde 

(PROMAVS). Que são avaliados 29 indicadores, sendo que no mesmo quadrimestre de 2017 o município 

alcançou 91,60% e que este ano subiu para 96,55%. Que dos 27 municípios da macrorregião Triangulo do 

Sul, apenas nove (9) chegaram à pontuação acima de 90%.Que não alcançou os 100% de pontuação pois 

ainda não foi implantado o Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus. 

Que estão empenhados em fazer cumprir este indicador, sendo por esta razão, entregue ao Sr. Hiram o 

Oficio 184/2018/VSsolicitando a indicação de representante do Conselho Municipal de Saúde para o 

Comitê. Sr. Hiram confirma aos conselheiros o recebimento do oficio da Vigilância em saúde, e solicita 

aos conselheiros que manifestem interesse e após deliberação dos conselheiros, definiu-se como Titular a 

Conselheira Sra. Juliana Pacheco Lopes e seu suplente o Conselheiro Sr. Hiram Ferreira da Silva.Sra. 

Angélica entrega aos conselheiros o extrato com os repasses do mês de junho atualizado com os depósitos 

após o dia 25/06/18 e o extrato do mês de julho atualizado até 30/07/18. Informa também aos 

conselheiros que foi encaminhada documentação para a SES/MG para a celebração de emenda 

parlamentar no valor R$ 104.000,00 (Deputado Estadual Bosco), para reforço Custeio das Ações e 
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Serviços de Saúde dos Municípios com a indicação de despesa para a Assistência Farmacêutica. Que já 

foram publicadas as Resoluções Estaduais que autoriza os repasses dos recursos financeiros de custeio 

(Assistência Farmacêutica), sendo: Resolução SES 6277/2018(R$ 104.000,00 - Deputado Estadual Bosco 

e R$ 50.000,00 - Deputado Estadual Cristiano Silveira) e Resolução SES 6263/2018 (R$100.000,00 - 

Deputado Estadual Bráulio Brás). Que, entretanto, não houve o repasse dos recursos pelo Estado. Que 

também foram cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, duas propostas para Incremento do PAB 

Relator Geral (R$ 200.000,00 – Deputado Federal Marcos Montes e R$ 158.400,00 – Senador Aécio 

Neves), totalizando R$ 358.400,00. Que estes repasses também não foram efetivados até o momento. Sra. 

Priscila informa para conhecimento, que realizou um levantamento dos casos confirmados de sífilis no 

município após a apresentação da pactuaçãointerfederativa ocorrida na ultima reunião. Que no período de 

23/02 à 16/06 foram notificados 28 casos de sífilis, sendo: 02 em recém nascidos, 20 casos (77%) em 

mulheres e 06 casos (23%) em homens. Que das 20 mulheres, 09 casos são em gestantes (45%) e destas 

05 são gestantes abaixo de 18 anos. Que pode haver também subnotificação dos casos. Sr. Hiram 

pergunta como estão os casos também na região. Sra. Tania relata que os casos estão preocupantes em 

toda a região. Que são importantes ações de orientação e parcerias com os diversos segmentos. Sra. 

Priscila relata que apesar dos dados crescentes de sífilis notificados, não observou nenhuma mobilização 

por parte do Estado e que também não houve orientações sobre como serão realizadas as abordagens. Sra. 

Tania informa que está programando uma abordagem nas escolas e também no programa semanal da 

prefeitura na radio. Sra. Marcia pergunta se está faltando preservativos, pois na UBS Agda Borges não 

tem. Sra. Tania relata que ira conversar com a referência em IST/AIDS, para verificar sobre o 

assunto.Sra. Samira relata que novamente viu a ambulância parada por mais de 15 minutos na porta de 

uma lanchonete. Sr. Hiram relata também outra queixa de usuários com relação a motorista dirigindo e 

falando ao celular. Sra. Tania relata que irá repassar estas informações ao coordenador do serviço de 

transporte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que depois 

delida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Samira C. Freitas Carvalho.............................................................................................................................. 

Joao Paulino de Freitas.................................................................................................................................... 

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

Juliana Pacheco Lopes.................................................................................................................................... 

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

Adriana A. da Silva Mantoani.......................................................................................................................... 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa ................................................................................................. 
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Tania Aparecida Quintino Ferreira.................................................................................................................. 

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

Carla Danielle Prates Mizokami ..................................................................................................................... 

Carlos Augusto Ribeiro.................................................................................................................................... 


