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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 09 à 10 (verso) 
 

 DATA: 12/03/2019 
 INÍCIO: 08h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões da Biblioteca Municipal/IBIA-MG 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em doze de março de 

dois mil e dezenove às 13:00 horas, na sala de reuniões da Biblioteca Municipal. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Eduardo Barbosa(Incremento MAC - 

APAE), 2. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Arnaldo (Custeio das Ações e Serviços de 

Saúde (Res.5.077/2015)); 3. 3° e 4°Bimestre SIOPS 2018; 4. Utilização de Saldo Remanescente proposta 

FNS; 5. IX Conferência Municipal de Saúde; 6. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros: Sra. Neusa Dias Custodio, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. 

Priscila C. L. Rodrigues Correa, Sr. Julio Gaspar Viriato,  Sra. Lilian Sobral das Chagas; Sr. Daul Naves 

Avelar Junior e Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira.Também estava presente o apoio administrativo 

deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita, e a Sra. Regiane Jullye Morais.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h25min, após a 

verificação de quórum. Sr. Hiram manifesta boas vindas em nome de todos à conselheira Sra. Neusa, que 

esteve ausente por motivo de tratamento de saúde. Sra. Angélica informa que justificou ausência o 

conselheiro: Sra. Juliana Pacheco Lopes, Sra. Samira C. F. Carvalho e Sra. Kaisse Q. P. Vidal Araújo. xx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião dos dias 05/02/19 e 26/02/19: Realizada as leituras das 

Atas das Reuniões dos dias 05/02/2019 e 26/02/19; sendo aprovadas e posteriormenteassinadas pelos 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Eduardo Barbosa (Incremento MAC - 

APAE): Sr. Daul, representante da instituição APAE, apresenta a conclusão da utilização da Emenda 

Parlamentar recebida pela APAE por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 20.000,00. Entrega 

cópia de material, já enviado anteriormente aos conselheiros. Que os recursos recebidos em dezembro de 

2017, foram utilizados integralmente para a manutenção e aquisição de material de consumo da 

instituição. Apresenta aos conselheiros as notas fiscais dos pagamentos efetuados e demonstra a quadro 

demonstrativo do recurso recebido, rendimentos e pagamentos. Esclarece duvidas. Em seguida a 

prestação de contas é aprovada pelos conselheiros e contará no relatório anual de gestão 2018 xxxxxxxxx 

2. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Arnaldo (Custeio das Ações e Serviços 

de Saúde (Res.5.077/2015)): Sra. Angélica informa que em 2015, o município foi beneficiário por meio 

de emenda parlamentar estadual, através da Resolução SES?MG n° 5077/2017, para custeio das ações e 
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serviços de saúde da Atenção Básica no valor de R$ 115.000,00. Que os recursos foram depositados em 

01/08/2016. E que o prazo de vigência deste encerrou em 31/12/2018. Que normalmente  as prestações de  

conta estaduais são realizadas pelo sistema Geicon, mas para esta resolução ainda não está aberta. Que 

por esta razão em detrimento à vigência do termo, foi realizada a prestação de contas manualmente até a 

abertura no sistema. Que o valor total recebido com os rendimentos foi de R$ 129.244,10, utilizado o 

valor de R$ 128.662,94, de despesas bancárias R$ 79,85 e o saldo final em 31/12/2018 foi de R$ 501,31. 

Que toda a documentação, como notas fiscais, empenhos e outras informações foi encaminhada 

antecipadamente aos conselheiros. Que os itens adquiridos foram pagos para serviços de terceiros para a 

manutenção e conservação de equipamentos e de serviços gráficos. E para outros custeios como para 

material elétrico, medico hospitalar, manutenção de bens moveis, gás engarrafado, gêneros de 

alimentação e outros materiais de consumo. Em seguida a prestação de contas é aprovada pelos 

conselheiros e contará no relatório anual de gestão 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. 3° e 4°Bimestre SIOPS 2018: Sra. Angélica informa que conforme solicitação deste conselho, 

após a apresentação do 2° relatório quadrimestral, foi ressalvado a necessidade de reapresentação da parte 

orçamentária assim que o 4° bimestre do SIOPS fosse finalizado. Apresenta 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 27,21% no 3° bimestre e 

28,06 % da receita de impostos e transferências constitucionais e legais no 4° bimestre. Que houve 

diferença nos valores apresentados no 2° Relatório quadrimestral (RQ) e o 4° bimestre do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária (RREO). Apresenta também as despesas por subfunção, 

demonstrando que os gastos com a assistência hospitalar e ambulatorial são o maiores, seguida pela 

Atenção Básica. Apresenta suas avaliações, esclarece as duvidas dos conselheiros e encerra sua 

apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Utilização de Saldo Remanescente proposta FNS: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os 

itens previstos na RENEN, que serão adquiridos com o saldo remanescente de emenda parlamentar. Que 

serão novamente executados alguns itens frustrados das emendas anteriores, como autoclave e 

estadiometro portátil, e que foram realizados levantamento de outros itens como: cadeiras, mesas de 

escritório, negatoscopio, etc, de acordo com as necessidades locais.  Esclarece as indagações e 

posteriormente a proposta para execução do saldo remanescente é aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. IX Conferência Municipal de Saúde: Sra. Tânia informa que estava sendo discutida nas 

reuniões dos gestores da macrorregião a realização ou não da conferência de saúde. Que foi esclarecida a 
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necessidade da realização da mesma, para levantamento das propostas para o âmbito estadual e federal. 

Que a nossa conferencia será realizada no dia 04/04 no anfiteatro da câmara, conforme já deliberado 

anteriormente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Informes gerais: Sra. Tânia informa que foram contratados os técnicos de enfermagem da 

seleção realizada. Sra. Priscila esclarece aos conselheiros os critérios do Eixo Estrutura do QUALIFAR-

SUS, após indagações dos conselheiros. Sra. Lilian esclarece aos conselheiros sobre o questionamento 

solicitado pela Sra. Samira na reunião passada sobre a entrada de acompanhantes na Santa Casa durante o 

atendimento no pronto atendimento. Que são permitidos a entrada como acompanhante para idosos, 

menores de idades, portadores de deficiência e gestantes. Que não há um padrão definido, que percebe 

que muitas das vezes depende do funcionário que está trabalhando no dia. Que o responsável pelos 

porteiros da santa casa é o Sr. Andre. Sra. Priscila indaga se não há um protocolo de funcionamento da  

portaria da santa casa, para que não haja estas diferenças de atendimento. Sr. Julio fala da importância da 

realização da capacitação destes profissionais. Sra., Lilian relata que irá verificar as questões levantadas e 

que também irá repassar ao responsável da portaria. Sra. Marcia, na oportunidade pergunta sobre o 

atendimento das pessoas que possuem planos de saúde. Se são atendidas pelo SUS ou pelo plano no 

Pronto Socorro. Sra. Lilian esclarece a Sra. Marcia sobre o assunto. Sr. Julio pergunta sobre o 

agendamento nas unidades de saúde para os moradores da zona rural e da prescrição de medicamentos 

contínuos. Sra. Regiane relata que os moradores da zona rural podem agendar por telefone sua consulta; 

que para os medicamentos de uso continuo cada unidade de saúde tem o dia especifico para este tipo de 

atendimento dependendo da programação da agenda de cada uma e que de acordo com a medicação, 

deverá ser agendada avaliação médica, pois também será verificada a ultima vez que este usuário passou 

por avaliação medica.  Sra. Angélica entrega aos conselheiros o extrato de depósitos recebidos no mês de 

fevereiro pelo Ministério da Saúde até a data de 256/02/19. Sr. Júlio informa os atendimentos médicos 

que serão o realizados em parceria com o Sindicato dos trabalhadores no Serviço Publico Municipal de 

Ibiá: dia 16/03 ortopedista no sindicato, dia 19/03 oftalmologista em Tobati, dia 28/03 oftalmologista no 

sindicato. O agendamento será realizado no sindicato ou por telefone, não apenas para os filiados mas 

aberto a toda população até o limite das vagas disponíveis. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas 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 

Neusa Dias Custodio...................................................................................................................................... 

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

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

Priscila C. L. R. Correa.................................................................................................................................... 
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Júlio Gaspar Viriato......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

Regiane Jullye Morais...................................................................................................................................... 


