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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 04 (verso)à 05 (verso)  
 

 DATA: 11/12/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em onze de dezembrode dois 

mil e dezoito às 13:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem trabalhadas: 1.1° e 

2° Bimestre SIOPS 2018;2. Plano de ação da Resolução nº 6.286 e deliberação nº 2.746, de 25 de junhode 

2018 que aprova incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacina e 

dos serviços municipais de Vigilância Sanitária; 3. Programação da agenda de reuniões de 

2019;4.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. Priscila C. L. R. 

Correa;Sr. Júlio Gaspar Viriato, Sra. Lilian Sobral das Chagas e Sra. Tania Aparecida Quintino 

Ferreira.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita. xxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h20 min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificou ausência o conselheiro: Sr. Daul. xxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia27/11/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia27/11/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) 1° e 2° Bimestre SIOPS 2018: Sra. Angélica relata que conforme combinado durante a 

apresentação do 1° Relatório Quadrimestral, assim que o 2° bimestre do SIOPS fosse homologado, a 

parte orçamentaria do período seria reapresentada para este conselho. Que o SIOPS é o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, que constitui instrumento para o acompanhamento 

do cumprimento do dispositivo constitucional que determina a aplicação mínima de recursos em ações 

e serviços públicos de saúde (ASPS). Que o mesmo é de alimentação obrigatória e acesso público, 

operacionalizado pelo Ministério da Saúde, com informações referentes às receitas totais e às despesas 

com saúde dos orçamentos públicos em saúde. É nele que o município declara anualmente os dados 

sobre gastos públicos em saúde. Relata os valores do total da “Receita de Impostos Líquida” mais a 

“Receita de Transferências Constitucionais e Legais”, a fim de se obter a base de cálculo para a apuração 

dos limites mínimos estabelecidos na Lei Complementar nº 141/2012 dos dois bimestres.  Também versa 

sobre as despesas liquidadas nos períodos e o total de despesas não computadas para o calculo do 

percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços de saúde. Que a despesa financiada por recursos 

próprios municipais representou 25.01 % no 1° bimestre e 27.43 % da receita de impostos e transferências 

constitucionais e legais no 2° bimestre. Que houve uma diferença nas receitas nos valores apresentados no 

http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
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1° Relatório quadrimestral (RQ) e o 2° bimestre do Relatório Resumido de Execução Orçamentaria 

(RREO). Que procurou informações com o contador Giulliano da Prefeitura. Que segundo as informações 

do contador, no relatório emitido pelo sistema utilizado pela Prefeitura Municipal (Memory Informática 

Ltda), a receita apresentada não há a dedução do valor para o FUNDEB, diferentemente do relatório de 

receitas do RREO, sendo por esta razão apresentada a diferença das receitas e impactando no percentual 

de aplicação previsto na LC n° 141/2012. Também com relação às despesas por subfunção, esclarece que 

as despesas apresentadas no 1° RQ são apenas as realizadas com recursos próprios, não inclusas as 

despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Já as do RREO, as 

despesas por subfunção, são todas as realizadas no período, entretanto nos outros quadros pode-

severificar as com recursos próprios e as despesas não computadas. Esclarece as duvidas dos conselheiros 

e encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Plano de ação da Resolução nº 6.286 e deliberação nº 2.746, de 25 de junho de 2018 que 

aprova incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacina e dos 

serviços municipais de Vigilância Sanitária: Pauta suprimida à pedido do Sr. Carlos da Vigilância em 

Saúde, sendo acatada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Programação da agenda de reuniões de 2019: Sra. Angélica explica aos conselheiros que o 

intuito de realizar a programação anual das datas para as reuniões ordinárias do conselho é facilitar a 

organização por parte dos conselheiros e também a divulgação para a comunidade. Que será montado 

cronograma anual com as datas das reuniões e que segundo regimento, se trata da ultima terça feira de 

cada mês. Que para fechar a agenda gostaria de solicitar que o conselho decidisse pela data do mês de 

dezembro. Que em consenso com os conselheiros, definiu-se pelo dia 10/12/2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes gerais: Sr. João Paulino relata sua preocupação com uma figueira na praça do fórum, 

pois a mesma está torta e teme que a mesma caia nos pedestres que por ali circulam. Sra. Angélica relata 

que irá informar ao setor responsável para averiguação. Sr. João Paulino pergunta para a Sra. Tania sobre 

a questão dos ACS e também sobre os técnicos de enfermagem, pois recebeu uma reclamação de que os 

mesmos estão sendo remanejados constantemente para suprir a falta do profissional nas unidades. Sra. 

Tania relata que para as questões a respeito dos ACS, gostaria que já estivesse sanada. Que essa queixa 

não é recente e que acredita que até março do ano vindouro, estará sanada. Que conversou recentemente 

na secretaria sobre a necessidade de nova divisão das áreas e contratação dos profissionais, 

principalmente em virtude da nova unidade de saúde no bairro risoleta. Que com relação aos técnicos de 

enfermagem, houve um processo seletivo no ano anterior e infelizmente, apenas duas assumiram após 

serem convocadas. Que atualmente há um déficit de 03 técnicos e está em andamento um novo processo 

seletivo para tentar recompor este profissional. Que por essa razão está ocorrendo o remanejamento dos 

profissionais. Que há um entendimento equivocado por parte dos profissionais, que acreditam que por 
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estarem lotados em uma unidade, não podem ser remanejados para atuar em outra unidade. Que há 

dificuldade de contratação deste profissional, principalmente pela questão salarial. Sr. Hiram pergunta se 

não há possibilidade de verificar a situação salarial da categoria. Sra. Tania esclarece que não há como 

aumentar a remuneração apenas de uma categoria em relação às outras. Sr. Júlio que a melhor solução 

seria o Plano de Cargos Carreiras e Salários.  Sra. Tania também esclarece sobre as questões do exame de 

papanicolaou, que é encaminhado à Uberaba no Hospital Hélio Angotti. Que o quantitativo de exames 

pactuado para 2018 já foi atingido e por essa razão há a limitação dos exames. Que já foi informado a 

todas as unidades de saúde sobre a questão e as orientações que deverão ser repassadas às usuárias. Sra. 

Samira solicita informações sobre o tratamento fora do domicilio, sendo respondido pela Sra. Tania. Sra. 

Priscila informa que recentemente o Ministério da Saúde publicou uma portaria com orientações e prazos 

quanto à nova habilitação ao Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS. Que a Secretaria Municipal de Saúde 

interessada na habilitação para o recebimento do incentivo financeiro do Eixo Estrutura do QUALIFAR-

SUS deveria se inscrever preenchendo e realizando o envio eletrônico do formulário até o dia 05 de 

dezembro de 2018. Que o município realizou o cadastro para o pleito. Também informa que foi realizado 

a adesão da Resolução Estadual para a construção da Central de Abastecimento Farmacêutica. xxxxxxxx 

5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase35 minutos, eeu, 

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 

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

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

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

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

Priscila C. L. R. Correa.................................................................................................................................... 

Júlio Gaspar Viriato......................................................................................................................................... 

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

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

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


