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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 11 à 12 
 

 DATA: 26/03/2019 
 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 seis de março 

dedois mil e dezenove às 13:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. 5° e 6°Bimestre SIOPS 2018;2. 3° Relatório Quadrimestral 2018;3. Relatório Anual de 

Gestão 2018;4. IX Conferência Municipal de Saúde; 5. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os 

conselheiros: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 alunos do curso de graduação em psicologia do Uniaraxá: Humberto Henrique Ribeiro; 

Estela Beatriz Ferreira e Maria Eduarda Leopoldino Dias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h34min, após a 

verificação de quórum. Sr. Hiram manifesta boas vindas em nome de todos, aos alunos do Uniaraxá e fala 

da importância da participação da comunidade nas reuniões do conselho. Sra. Angélica informa que 

justificou ausência os conselheiros: Sra.Juliana Pacheco Lopes e Sra. Samira C. F. Carvalho.xxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 12/03/2019: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

extraordinária do 12/03/19; sendo aprovada e posteriormenteassinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxx 

1. 5° e 6°Bimestre SIOPS 2018: Sra. Angélica traz para ciência deste conselho os dados do SIOPS 

5° e 6° bimestre. Que para uma melhor visualização das despesas e receitas dos bimestres, optou por fazer 

um quadro comparativo entre os mesmos. 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 28,48% no 5° bimestre e 29,08 % no 4° bimestre, das receitas 

de impostos e transferências constitucionais e legais. Também apresenta as despesas liquidadas por 

subfunção por bimestre. Apresenta suas avaliações, esclarece as duvidas dos conselheiros e encerra sua 

apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. 3° Relatório Quadrimestral 2018: Sra. Angélica informa para ciência deste conselho o terceiro 

relatório quadrimestral de 2018, em consonância com a lei complementar 141/2012.  Que o presente 
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relatório conta com o montante e fonte de recursos aplicados no período; as auditorias realizadas ou em 

fase de execução no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, entre outras 

informações.  Sra. Angélica discorre sobre os dados apresentados no relatório e esclarece que com relação 

à produção dos serviços, além de apresentar a mesma consolidada, optou por apresentar também a 

produção detalhada e os dados por contagem manual da secretaria de alguns atendimentos, como na 

especialidade de ginecologia, pediatria, médicos da ESF, NASF, entre outros.  Também apresenta os 

resultados do monitoramento quadrimestral dos indicadores estabelecido para o ano de 2018. Que os 

indicadores, relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores universais, ou seja, de 

pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específicos, de pactuação obrigatória quando forem 

observadas as especificidades no território. Que destes 23 indicadores, dois (2) não se aplicam ao 

município de Ibiá, conforme pactuação realizada. E dos 21 indicadores, 09 (nove) são de monitoramento 

quadrimestral, destes 06 (seis) obtiveram resultados positivos, sendo realizadas as considerações sobre 

cada indicador aos conselheiros.Posteriormente aos esclarecimentos encerra sua apresentação. xxxxxxxx 

3. Relatório Anual de Gestão 2018:Solicitado à supressão da pauta por necessidade de adequação 

do mesmo, sendo acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. IX Conferência Municipal de Saúde: Sra. Tânia informa aos conselheiros a necessidade de 

alteração da data da conferência agendada para o dia 04/04 para o dia 11/04 por contratempo do 

palestrante da plenária de abertura. Que não haveria possibilidade de convidar outro palestrante para 

substituição em tempo hábil. Após deliberação a alteração da data foi acatada pelos conselheiros. xxxxxx 

5. Informes gerais:Sra. Angélica informa para conhecimento dos conselheiros os dados atualizados 

de casos de dengue, sendo 87 notificaçõese 37 casos confirmados. Sr. Julio pergunta sobre a realização de 

sorologias para dengue, pois conhece casos de pessoas que foram atendidas pelo SUS e estão fazendo 

particular. Sra. Tania esclarece que foi realizada uma compra de testes para sorologia para dengue e que 

não está tendo restrição. Sra. Lilian também relata que não está havendo problemas, mas que irá verificar 

junto a sua equipe e Sra. Tania relata que também irá reforçar com as enfermeiras da atenção primária. Sr. 

Hiram refere sobre uma reclamação à respeito da limpeza e organização da casa de apoio de Uberaba. 

Sra. Tania informa que a casa ficou aproximadamente três semanas sem ter a responsável pela casa, pois a 

Sra. Mariza solicitou exoneração a pedido. Que já foi contratada nova funcionária, que é a Sra. Elaine. 

Também gostaria de comunicar que já está em tramites a manutenção da estrutura das unidades de saúde 

José Ribeiro, Agda Borges e USF Santa Cruz/Deolinda Mendes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e 25 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 

Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................... 
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Marcia Regina Gonçalves ............................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 


