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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 12 (verso) à 13 (verso) 

 
 

 DATA: 23/04/2019 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões da Biblioteca Municipal/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e três de 

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

serem trabalhadas: 1. Relatório Anual de Gestão 2018;2. Pactuação Intefederativa 2019;3. Alteração 

PAS 2018/2019; e 4. 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. Júlio 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. x 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h15min, após 

a verificação de quórum. Sra. Angélica informa que justificou ausência a conselheira Lilian. xxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 19/03/2019: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião do dia 19/03/2019; sendo aprovada e posteriormenteassinada pelos presentes. xxxxxxxxxx 

1. Relatório Anual de Gestão 2018: Sra. Angélica relata que neste ano houve a alteração no 

formato do RAG. Que o SARGSUS, sistema utilizado para a elaboração dos relatórios de gestão, será 

substituído pelo DIGISUS, que é um sistema de informação desenvolvido a partir dos normativos do 

planejamento do SUS. Que permitirá em módulo único àelaboração do RDQA, RAG e também o 

registro das metas da Pactuação Interfederativa. Além de registro de um conteúdo mínimo do plano de 

saúde e das programações anuais de saúde. Que a lei que obriga o uso do DIGISUS ainda não foi 

publicada, portanto o sistema ainda não está disponível; entretanto foi orientado pelo COSEMS a 

utilização do formato do DIGISUS. Sendo por esta razão elaborado o RAG nos moldes do mesmo e 

realizado às alterações no plano municipal de saúde e PAS 2018 e 2019 a serem apresentadas hoje e já 

encaminhadas aos conselheiros. Apresentaos dados de identificação do município, dados demográficos 

e morbimortalidade, a situação de implantação e de recursos financeiros dos programas estratégicos do 

DAB/MS, os dados da produção de serviços SUS, sobre a rede física prestadora de serviços do SUS,os 

profissionais de saúde SUS, os resultados da PAS, resultados da pactuação interfederativa e a 

execução orçamentária do ano. Durante a explanação faz as considerações sobre os dados 

apresentados e esclarece dúvidas surgidas. Também relata que foram anexados o andamento da 
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execução das propostas fundo a fundo, os equipamentos e itens permanentes recebidos por doação do 

Estado ou Ministério da Saúde, entre outras informações. Após sua apresentação e esclarecimentos, o 

relatório anual de gestão é aprovado pelos conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Pactuação Intefederativa 2019: Sra. Angélica apresenta os indicadores de saúde pactuados 

para o ano de 2019. Que os indicadores, relacionados as 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. Sendo desta 

forma pactuados 21 indicadores, e apresentados as considerações sobre cada indicador. Posteriormente 

os indicadores da pactuação interfederativa 2019, aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxx 

3. Alteração PAS 2018/2019 e PMS 2017/2021:Sra. Angélica informa a necessidade de adequar 

as metas e os indicadores da PAS de 2018, 2019 e do Plano Municipal de Saúde de forma a adaptar ao 

modelo preconizado do DIGISUS. Que para melhor visualização e para que não seja realizada a 

repetição exaustiva das metas e indicadores, foi optado por apresentar os quadriênios do plano e 

separa-los por cores. Que para a Atenção Básica foram selecionados 33 metas e indicadores, 08 para a 

Atenção Especializada, 15 para a vigilância em saúde, 09 para a assistência farmacêutica,06 para o 

controle social e 11 para a gestão. Discorre sobre cada meta, indicadores e valores pactuados 

anualmente. Esclarece dúvidas e esclarece que os instrumentos de planejamento do SUS, não devem 

serestáticos, mas dinâmicos e passiveis de alterações, modificações e revisões de acordo com a 

realidade local. Posteriormente as alterações no PMS 2017/2021, alteração da PAS 2018 e alteração da 

PAS 2019 é aprovada por unanimidade pelos presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes gerais:Sra. Tania esclarece aos conselheiros sobre o processo de recomposição do 

conselho municipal de saúde e sobre as informações do jurídico. Sra. Angélica convida a todos para a 

ultima reunião desta gestão do conselho municipal para a reunião de posse dos novos conselheiros na 

próxima terça. Também apresenta as emendas parlamentares cadastradas no site do fundo nacional de 

saúde para ciência dos conselheiros, sendo: Deputado Federal Reginaldo Lopes, no valor de R$ 

100.000,00 para incremento PAB e Deputado Federal Eduardo Barbosa, no valor de R$ 13.550,0 para 

incremento MAC destinado à APAE. Entrega aos conselheiros o valor dos repasses realizados pelo 

Fundo Nacional de Saúde na competência Abril/2019 atualizado em 22/04/2019. Também foram 

definidas as propostas da IX Conferência Municipal de Saúde que são de esferas Federal, Estadual e 

Municipal para a elaboração da Ata a ser encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde, uma vez que 

as mesmas não foram separadas na conferencia realizada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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............................................................................................................................... 

 


