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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 – PAGINAS 21 (verso) à 22 (verso) 
 

 DATA: 27/08/2019 
 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 sete de agosto de 

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

1. Prestação de contas Equipes de Regulação 2017; 2. Prestação de contas Incremento MAC/ Diego 

Andrade; 3. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Sonia Martins, Sr. José 

Expedito da Silva, Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sra. Naia Couto de Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira 

de Andrade, Sra. Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sr. Daul Naves Avelar Junior, Sra. Cristiane 

Cardoso Souza e Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira. Também estava presente o apoio administrativo 

deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Vice-Presidente do CMS, Sr. Daul, às 13h05min, após 

a verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros: Sra. Jacqueline 

e Sr. Hiram.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 30/07/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia30/07/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de contas Equipes de Regulação 2017: Sra. Angélica informa que o município foi 

contemplado pela Resolução SES/MG n° 5.978 em 23/11/2017, Custeio Equipes de Regulação, Controle e 

Avaliação com o valor de R$ 35.000,00. Que a utilização dos recursos recebidos para custeio é destinado ao 

fortalecimento e/ou ampliação das equipes de regulação, controle e avaliação, entendendo-se o desenvolvimento de 

ações de qualificação profissional, pagamento de incentivos, pagamento de pessoal, despesas com material de 

consumo, aquisição e manutenção de sistemas informatizados parao funcionamento do setor de regulação, conforme 

especificação descrita na Resolução SES/MG 5.978/2017. Que os valores foram utilizados para pagamento do 

pessoal que fazem parte da Equipe de Regulação atuante no município, conforme o Anexo II da resolução 

5978/2017 e inserida no Sistema GEICOM. Que o valor recebido foi de R$ 35.000,00 e os rendimentos 

acumularam R$ 606,85. Que os pagamentos realizados foram de R$ 35.301,40 e as despesas bancárias R$ 

40,60. O saldo final em 31/12/2018 é de R$ 264,85 reais. Que o prazo para aexecução dos recursos 

financeiros repassados será de, no máximo, 12 (doze) meses. Que posteriormente a liberação do Sistema 

GEICOM ou SIGRES, o mesmo será inserido para encaminhamento ao Estado. Quer este modelo de 

prestação de contas, foi retirado do sistema GEICOM. Em seguida a prestação de contas foi aprovada 

pelos conselheiros e será também anexada ao RAG de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. Prestação de contas Incremento MAC/Dep. Federal Diego Andrade: Sra.Angélica relata que se 

trata da prestação de contas da utilização do Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC, 

mediante emenda parlamentar do Deputado Federal Diego Andrade (n° 27540003) no ano de 2018. Que o 

valor total da proposta é de R$ 35.898,00, bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Que 

os rendimentos totalizaram R$ 356,83. Que como 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 custeio, 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. Os cálculos realizados 

pela Calculadora Cidadão compõem o relatório, já encaminhado antecipadamente aos conselheiros. Que o 

saldo total mais as arrecadações totalizaram R$ 36.815,43. Que as despesas somaram R$ 36.815,43. Que 

R$ 560,60 foi complementada aos valores de despesa,com os recursos recebidos do Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, para o pagamento de outras despesas relacionadas. Que foram pagos, conforme notas 

anexadas à prestação de contas, serviços referente: a Manutenção e conservação de Veículos,ao 

Fornecimento de alimentação, a Serviços Gráficos, a Material para Manutenção de Veículos, a Gêneros 

de alimentação, Outros Ser. Terceiros – Pessoa Jurídica e Outros materiais de consumo. Em seguida a 

prestação de contas foi aprovada pelos conselheiros e será também anexada ao RAG de 

2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes Gerais: Sra. Angélica informa que com a saída da conselheira Lilian, a comissão de 

visitas e fiscalização ficou vaga, sendo necessária sua substituição. Após deliberação da plenária, definiu-

se que a conselheira Cristine assumiria o lugar vago na comissão. Sra. Tania convida os conselheiros para 

as comemorações do aniversário e Festa do Ibiaense Ausente, no dia 05 de setembro. Que a Unidade de 

Saúde “Dr. Saul Mendes de Paiva”, no bairro Risoleta Neves, será inaugurada, além da Secretaria 

Municipal de Saúde. Que as unidades da Zona Rural, que tiveram as manutenções prediais realizadas, 

sendo os postos de saúde de Argenita, Morro Alto e Tobati, terão  descerradas simbolicamente as placas 

alusivas às referidas na Escola Margarida Dias. Assim como o Centro Municipal de Castração de Cães e 

Gatos, instalado no antigo posto de saúde Salvino Basílio, entre os bairros São Dimas e São João. O 

espaço foi totalmente reformado e adaptado para a castração de cães e gatos, que será oferecido 

gratuitamente e coordenador pela Vigilância em Saúde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 45 minutos, e eu, 

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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sonia Martins.................................................................................................................................................. 

José Expedito da Silva..................................................................................................................................... 

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

Naia Couto de Souza........................................................................................................................................ 

Antônio Eduardo Ferreira de Andrade............................................................................................................. 

Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues ........................................................................................................ 

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

Cristiane Cardoso Souza.................................................................................................................................. 

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

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


