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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 06 (verso) à 08 
 

 DATA: 05/02/2019 
 INÍCIO: 08h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em cinco de fevereirode 

dois mil e dezenove às 08:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem trabalhadas: 

1.Termo de Adesão Municipal do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente 

em Saúde no Sistema Único de Saúde - PRO EPS-SUS e Grupo de Trabalho Municipal pela gestão do 

PRO EPS-SUS; 2. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Caio Narcio (N° PROPOSTA: 

11409.503000/1177-14); 3. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Adelmo Leão (N° 

PROPOSTA: 11409.503000/1150-03); 4. Minuta do Edital de chamamento para eleição do Conselho 

Municipal de Saúde – biênio 2019-2021; 5. Minuta do Regimento da IX Conferência Municipal de Saúde 

e proposta de data de realização e 6.Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. 

Samira C. Freitas Carvalho, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila C. 

L. Rodrigues Correa, Sr. Julio Gaspar Viriato, Sr. Daul Naves Avelar Junior e Sra. Tania Aparecida 

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

Kirita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 08h20min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificou ausência o conselheiro: Sra. Neusa Dias 

Custódio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião dos dias 11/12/18 e 29/01/19: Realizada as leituras das 

Atas das Reuniões ordinárias dos dias11/12/2018 e 29/01/19; sendo aprovadas e posteriormenteassinadas 

pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Termo de Adesão Municipal do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação 

Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde - PRO EPS-SUS e Grupo de Trabalho Municipal 

pela gestão do PRO EPS-SUS: Sra. Angélica esclarece que o PROESPS-SUS, foi instituido pela 

Portaria 3194/2017, com o intuito de estimular, acompanhar e fortalecer a qualificaçãoprofissional dos 

trabalhadores da área da saúde. Que há o incentivo financeiro de custeio para a execução de ações de 

EducaçãoPermanente em Saúde pelas Equipes de Atenção Básica, por meio de solicitação de interesse 

pelo município. Que o município realizou a adesão ao PROEPS-SUS e em 25/09/2018 recebeu o repasse 

de R$ 12.000,00 de custeio. Queo municípiocompromete-sea constituir Grupo de Trabalho Municipal e a 

encaminhar oTermo de Adesão Municipal do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação 
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Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde - PRO EPS-SUS aos Conselhos Municipais de Saúde, 

entre outros compromissos. Que cita os membros que compõem o GT municipal para ciência deste 

conselho e as ações que já estão sendo programadas pelo mesmo. Esclarece as duvidas dos conselheiros.  

2. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Caio Narcio (N° PROPOSTA: 

11409.503000/1177-14): Sra. Angélica informa que no ano de 2017, o município de Ibiá foi contemplado 

com emenda parlamentar do deputado Federal Caio Narcio para aquisição de Unidade Móvel de Saúde no 

valor de $ 340.000,00. Que o deposito foi realizado pelo Fundo Nacional de Saúde em 13/03/2018 e 

prazo para execução da proposta é de 24 meses contados a partir da data de deposito. Que foram 

adquiridos 02 Unidades Moveis e 02 tacógrafos no valor de R$ 282.317,00.  Que os rendimentos de 

aplicação financeira foram de R$ 6.921,56. Que no ano de 2018, os repasses dos recursos do Ministério 

da Saúde, modalidade Fundo à Fundo, foram realizados em duas categorias: custeio de ação e serviços 

públicos de saúde e o bloco de investimentos. Sendo assim, os recursos de investimentos, foram todos 

depositados em uma conta única. Por essa razão, uma vez que, o calculo dos rendimentos da conta é 

realizado pelo total de recursos repassados, foi utilizada como parâmetro a Calculadora Cidadão do Banco 

Central do Brasil, para cálculo especifico do valor dos rendimentos pelo valor do recurso recebido para a 

execução da emenda, após a discussão junto ao contador da Prefeitura Municipal, Sr. Giuliano. Os 

cálculos realizados pela Calculadora Cidadão- BCB já foram encaminhados antecipadamente aos 

conselheiros. Que o saldo remanescente após execução da mesma é de R$ 64.604,56. Que conforme a 

Portaria 2214/2017, há o critério que estipula o quantitativo máximo de distribuição das ambulâncias tipo 

A tem como base a relação entre a população de cada município. Que para o porte de Ibiá o município 

possui o parâmetro de 02 ambulâncias. Que de acordo com a Portaria nº 3.314/2013, o saldo 

remanescente poderá ser utilizadopara a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na 

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

populacionais, que é o caso das ambulâncias. Que provavelmente haverá a necessidade de devolução 

deste saldo e que irá solicitar informações sobre os procedimentos e posteriormente informar a este 

conselho. Em seguida a prestação de contas é aprovada pelos conselheiros e contará no relatório anual de 

gestão 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Adelmo Leão (N° PROPOSTA: 

11409.503000/1150-03): Sra. Angélica informa que no ano de 2015, o município de Ibiá foi contemplado 

com emenda parlamentar do deputado Federal Adelmo Leão para aquisição de equipamento e material 

permanente para as Unidades de Atenção Primária no valor de $ 250.000,00. Que o deposito foi realizado 

pelo Fundo Nacional de Saúde em 16/12/2016 e prazo para execução da proposta é de 24 meses contados 

a partir da data de deposito. Que houve durante o processo licitatório itens frustrados (itens 29 e 55), 

sendo: Estadiometro portátil (03 unidades) e Ventiladores de teto (16 unidades); pois os preços 
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apresentados pelos licitantes estavam acima do termo de referência e a média de preço estabelecida pelo 

município, conforme Ata de Julgamento do Pregão n° 37/2017 (Processo Licitatório n° 46/2017). Que 

foram adquiridos 279 itens no valor de R$239.253,24. Que estes itens estão distribuídos nas unidades de 

saúde. Que os rendimentos de aplicação financeira foram de R$16.120,10 e o saldo remanescente após 

execução da mesma no valor de R$ 26.866,86. Que conforme já explicado anteriormente, de acordo com 

a Portaria e de informações solicitadas ao Ministério da Saúde este saldo remanescente poderáser 

utilizado 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 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Minuta do Edital de chamamento para eleição do Conselho Municipal de Saúde – biênio 

2019-2021: Sra. Angélica apresenta aos conselheiros a proposta de minuta do Edital de chamamento para 

a eleição do conselho municipal de saúde. Que nesta nova recomposição as vagas destinadas ao segmento 

de usuários, não mais estão restritas às 04 instituições (católicos, evangélicos, vicentinos e associação de 

moradores). Que com a alteração da lei, aprovada por este conselho, houve uma maior abertura para os 

segmentos de usuários. Que o cronograma será: a) 25/02/19 à 01/03/19: Divulgação do Edital de 

convocação e envio das cartas convite; b) 07/03/19 à 15/03/19: Período de Inscrições; c)18/03/19: 

Divulgação da lista de inscritos para o processo de eleição habilitados; d)19/03/19 à 21/03/19: Período 

para as entidades entrarem com recurso; e) 22/03/19: Análise e resultado do recurso apresentado; 

f)25/03/19: Assembléia de eleição dos usuários e prestadores; g) 27/03/19: Assembléia dos trabalhadores 

ePrazo final para indicação segmento Governo; h) 29/03/19: Divulgação dos nomes dos Conselheiros 

eleitos e i) 30/04/19: Posse dos Conselheiros. Que foram anexados, ao edital dois anexos sendo: o 

requerimento de inscrição para eleição CMS – biênio 2019/2021 e o termo de indicação dos membros. 

Posteriormente a minuta foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Minuta do Regimento da IX Conferência Municipal de Saúde e proposta de data de 

realização: Sra. Angélica informa que está em trâmite os preparativos para realização da IX Conferencia 

Municipal de Saúde. Que a data proposta para a realização da mesma é o dia 04/04, quinta feira em local 

ainda a ser definido. Que esta conferência segue o tema e os eixos da Conferencia Nacional de saúde. Faz 

a leitura dos principais pontos do regimento da conferencia, que também será lido no inicio da mesma 

para a plenária. Sendo aprovado pelos conselheiros. Que para colaborar nesta conferencia, necessita de 

uma comissão composta pelos conselheiros. Sendo definidos os mesmos que estão na comissão de 

recomposição do conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 

 

 

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

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

4 

6. Informes gerais:Sra. Priscila informa que infelizmente o município não foi contemplado ao Eixo 

Estrutura do QUALIFAR-SUS. Sra. Angélica também informa que para a proposta da Academia de 

Saúde, foi publicada uma portaria com os municípios contemplados e que o município não se encontra no 

rol destes. Que a proposta continua no sistema do ministério da saúde com parecer aprovado pela equipe 

técnica, entretanto não houve novos andamentos da mesma. Que não possui nenhum parecer contrario, 

que ainda está no aguardo. Sra. Tania informa que com relação à contratação dos técnicos de enfermagem 

já está em andamento a contratação da categoriamediante processo de análise curricular. Sra. Samira 

solicita esclarecimentos sobre a entrada de acompanhantes na Santa Casadurante o atendimento no pronto 

atendimento. Questiona se é permitido apenas para idosos e menores, pois observou algumas restrições. 

Que percebe um despreparo por parte do porteiro para esclarecimento aos usuários, muitas vezes sendo 

grosseiro. Sra. Tania relata que irá buscar informações a respeito do assunto para a próxima reunião. Sra. 

Angélica pergunta aos conselheiros se podemos manter a reunião no período da manha, pois percebeu um 

melhor aproveitamento e desenvolvimento da reunião. Sendo aprovado pelos conselheiros a manutenção 

do horário das reuniões no período da manhã, até a recomposição dos novos membros conselho. xxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 10horas e 18 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

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

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

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

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


