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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 02 à 04 
 

 DATA: 27/11/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

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

novembrode dois mil e dezoito às 13:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem 

trabalhadas: 1.Plano de Ação e Prestação de Contas (Resolução SES/MG nº 6.293, de 29 de junho de 

2018);2. Plano Municipal de Contingência Doenças Transmitidas pelo Aedes 2019; 3. Prestação de 

Contas Emenda Parlamentar Deputados Eros Biondini, Aelton de Freitas e Diego Andrade (Proposta n° 

11409.503000/1150-01); 4. 2° Relatório Quadrimestral de 2018 e 5. Informes gerais.Estavam presentes 

na reunião os conselheiros:Sr. Joao Paulino de Freitas; Sra. Marcia Regina Gonçalves;Sr. Julio Gaspar 

Viriato, Sra. Lilian Sobral das Chagas, Sr. Daul Naves Avelar Junior e Sra. Kaisse Q. P. Vidal 

Araújo.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita e Sr. 

Carlos Augusto Ribeiro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pela Secretária Executiva, as 13h20 min, após justificativa 

de ausência do presidente Sr. Hiram e verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram 

ausência os conselheiros:Sra. Neusa, Sra. Samira, Sr. Hiram, Sra. Priscila e Sra. Tania.xxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia30/10/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia30/10/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Plano de Ação e Prestação de Contas (Resolução SES/MG nº 6.293, de 29 de junho de 2018): 

Sr. Carlos, chefe da vigilância em saúde, informa que o município de Ibiá recebeu o valor de R$ 6.965,40; 

depositado no dia 26/07 para ações de intensificação da Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Poliomielite, Seguimento contra o Sarampo e Multivacinação, que teve seu inicio no dia 06/08. Sendo 

este repasse, incentivo financeiro complementar, no âmbito do Programa de Monitoramento das Ações de 

Vigilância em Saúde (PROMAVS)com objetivo fomentar estratégias para realização da Campanha e 

utilizado exclusivamente para custeio das ações de vacinação. Que a Resolução SES/MG nº 6.293, de 29 

de junho de 2018 prevê a necessidade de elaboração de um Plano de Ação no qual deverão estar descritas 

as ações a serem executadas e o incentivo financeiro, aplicáveis nas estratégias de vacinação e este plano 

deverá ser apresentado no Conselho Municipal de Saúde. Que no plano de ação do município, constam as 

macroatividades e atividades programadas para a execução da campanha, como: a locação de carro e 

marmitex para as equipes que percorreram azona rural do município; lanches para as equipes de 

vacinação que trabalharam no dia D em horário sem fechar para o almoço; locação de brinquedos e 
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aquisição de itens para o dia D, entre outros. Em seguida, demonstra a execução total do plano 

explicitando o valor executado (R$ 6.961,69) com o valor programado (R$ 6.965,40). Esclarece as 

duvidas dos conselheiros e posteriormente o Plano de Ação foi aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxxxxx 

2) Plano Municipal de Contingência Doenças Transmitidas pelo Aedes 2019:Sr.Carlos informa 

que anualmente é elaborado o Plano Municipal de Contingencia das doenças Transmitidas pelo Aedes, 

para ser aplicado no período epidêmico da doença, o qual é caracterizado pela alta incidência e 

transmissão da Dengue. Que nesse período as ações de campo devem ser mais efetivas com o objetivo de 

diminuir a população de mosquitos transmissores da doença. Que o setor de Vigilância Ambiental conta 

com 13 agentes de endemias que fazem visitas casa a casa, 2 supervisores de endemias que orientam e 

fiscalizam a execução e a qualidade do trabalho dos agentes. Que existe ainda um agente especializado 

em pontos estratégicos (cemitérios, borracharias, pontos de reciclagem) que somam um total de 21 

pontos. Que são realizados seis ciclos anuais de tratamento focal, utilizando larvicidaou recolhendo os 

materiais que acumulam água e 4 ciclos anuais de pesquisa para coleta de larvas para análise e 

levantamento do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa).Que comparado com todos os 

anteriores, o ano de 2017, até o momento, é o menor em número de casos notificados e casos 

confirmados.Queem 2015, foram notificados 704 casos, confirmados 401 e descartados 303; em 2016, 

foram notificados 424 casos, confirmados 126 e descartados 297 e em 2017; foram notificados 90 casos, 

confirmados 08 e descartados 82. Sr. João Paulino perguntados casos confirmados neste ano e Sr. Carlos 

relata que até a ultima apuração foram 38 casos. Que houve uma queda dos casos notificados e 

confirmados no município de forma significativa. Sra. Marcia relata que tem observado que ações tipo o 

mutirão de limpeza tem ocorrido antes do inicio do verão e que esse tipo de ação tem tido efeitos 

positivos. Sr. Daul relata a importância da analise destes dados epidemiológicos para acompanhamento 

das ações realizadas e definição de estratégias. Sr. Carlos na oportunidade divulga aos conselheiros do 

inicio do mutirão de limpeza, que se iniciará no dia 03/12 e estenderá até o dia 14/12, com divulgações 

nos meios de comunicação e carros de som. Que o plano de ação é executado de acordo com a fase que o 

município se encontra e também consta com os insumos estratégicos na fase aguda que serão distribuídos 

pela Superintendência de Assistência Farmacêutica, condicionada a critérios e à incidência acumulada de 

dengue, zika e chikungunya nas quatro últimas semanas. Sendo o Plano Municipal de Contingência 

Doenças Transmitida pelo Aedes 2018-2019, aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputados Eros Biondini, Aelton de Freitas e 

Diego Andrade (Proposta n° 11409.503000/1150-01): Sra. Angélica informa que no ano de 2015, o 

município de Ibiá foi contemplado com emendas parlamentares dos deputados Eros Biondini, Aelton de 

Freitas e Diego Andrade para aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades de 

Atenção Primária no valor de $ 299.970,00. Que o deposito foi realizado pelo Fundo Nacional de Saúde 
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em 21/11/2016 e prazo para execução da proposta é de 24 meses contados a partir da data de deposito. 

Que houve durante o processo licitatório um item frustrado (item 06), sendo: Autoclave – Duas unidades, 

pois os preços apresentados pelos licitantes estavam acima do termo de referência e a média de preço 

estabelecida pelo município, conforme Ata de Julgamento do Pregão n° 40/2017 (Processo Licitatório n° 

50/2017). Que foram adquiridos 267 itens no valor de R$ 185.897,09. Que estes itens estão distribuídos 

nas unidades de saúde. Que os rendimentos de aplicação financeira foram de R$ 21.769,57 e o saldo 

remanescente após execução da mesma no valor de R$ 135.842,48. Que conforme já explicado 

anteriormente, de acordo com a Portaria e de informações solicitadas ao Ministério da Saúde este saldo 

remanescente poderáser utilizadopara a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na 

RENEM, excetuando-seequipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros 

populacionaisou de demanda previstos na legislação. Que já foi realizado levantamento de necessidades 

de equipamentos e materiais permanentes nas Unidades de Saúde para utilização do saldo e que toda a 

execução deste saldo será apresentada a este conselho. Em seguida a prestação de contas é aprovada pelos 

conselheiros e contará no relatório anual de gestão 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) 2° Relatório Quadrimestral de 2018: Sra. Angélica apresenta o 2° Relatório quadrimestral, que 

o mesmo é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS. Que a respeito 

recursos aplicados no período, os dados financeiros apresentados são oriundos dos relatórios gerenciais 

do sistema utilizado pela Prefeitura Municipal (Memory Informática Ltda), pelo atraso na 

disponibilização do SIOPS (Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde). 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 transferências constitucionais foi de 21,90%. Que asdespesas executadas com recursos 

próprios em saúde pelo município foi de R$ 7.905.146,29.Que como foi apresentada apenas a execução 

com recursos próprios, se compromete a reapresentar a execução orçamentária do 2° quadrimestre, assim 

que for homologado o 4° 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 maio à agosto 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. Sr. João Paulino relata que a produção dos ACS poderia ser maior, entretanto, 

novamente relata sua preocupação com as áreas que estão descobertas pelo profissional. Que essa é um 



 

 

 

 

 

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

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

4 

reinvindicação constante do conselheiro. Sra. Marcia também relata que contribui para a ausência dos 

ACS nas áreas o excesso de “serviços internos” executados pelos mesmos, muitas vezes pela falta de 

alguns profissionais. Sra. Kaisse pergunta à conselheira sobre os serviços internos executados pelos ACS 

e que algumas ações não deveriam estar ocorrendo, sendo que iria repassar essas informações à 

coordenação da Atenção Primária. 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, seteobtiveram 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes gerais: Sra. Angélica informa que em virtude da redução do quadro de funcionários da 

farmácia municipal, em dezembro, no período de 10/12/18 à 04/01/2019 a farmácia estará fechada no 

horário de almoço. Também repassa os valores repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, referente à 

competência de novembro/2018, atualizada até o dia 27/11/18. Também informa repasses da competência 

Outubro/2018 que ocorreram posteriormente à reunião passada, no bloco de custeio. Sra. Angélica 

informa aos conselheiros para ciência que recentemente, foi publicada em 12/11/18, a Portaria 3582 de 

06/11/18 queregulamenta a aplicação de recursosdestinada à seleção de municípios a receber incentivos 

financeiros de investimento para construção de polos do programaacademia da saúde - modalidade 

intermediária. Que o programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção dasaúde e produção do 

cuidado que funciona com a implantação de espaços públicosconhecidos como polos do Programa 

Academia da Saúde. Esses polos deverão serdotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais 

qualificados. Que o município já havia tentado o pleito destes polos por meio de recursos de 

programação, entretanto não houve êxito. Que com a publicação desta portaria, abriu a seleção para a 

construção de novos polos por meio de recursos de Programa/Ação.Que desde 2011/2012 não havia 

oferta de recursos de programa para construção de novos projetos.Que o prazo para cadastro e envio da 

proposta de Academia pelomunicípio será de 15 (quinze) dias úteis após a publicação desta Portaria, ou 

seja, até o dia 03/12/2018. Que, entretanto, paracumprimento às exigências presentes na Portaria nº 

3.582/2018, com a finalidade de permitir a Estruturação de Academias da Saúde, e da necessidade de 

pactuaçãoe publicação da deliberação em dezembro de 2018 os municípios deverão enviar até o 

dia 29/11/18 a documentação para a SRS de Uberaba. Que o município tem interesse de construir o Polo 
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de Academia da Saúde e já esta em tramite de finalização da proposta de construção. Que por esta razão 

apresentada a este conselho, a Proposta de Pleito para Construção de uma Academia da Saúde – Porte 

Intermediário.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase20 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 

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

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

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

Lilian Sobral das Chagas................................................................................................................................ 

Daul Naves Avelar Junior .............................................................................................................................. 

Kaisse Q. P. Vidal Araújo............................................................................................................................ 

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

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

 


