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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 23 à 24 
 

 DATA: 24/09/2019 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e quatro de 

setembro dedois mil e dezenove às 13:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. 

Pautas a serem trabalhadas: 1. Prestação de Contas Unidade de Saúde no bairro Risoleta Neves; 2. 

Prestação de Contas Incremento PAB / Diego Andrade; 3. Informes Gerais. Estavam presentes na reunião 

os conselheiros:Sra. Leliana Martins de Avila Silva, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Naia Couto de 

Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira de Andrade, Sra. Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sr. Daul 

Naves Avelar Junior e Sra. Cristiane Cardoso Souza. Também estava presente o apoio administrativo 

deste conselho Sra. Angélica AyakoKirita, Coordenadora de Imunização Sra. Taisa Quintino Oliveira e 

RT IST Sra. Ticiana Angélica dos Santos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h20min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros: Sra. Enisa, Sra. 

Sônia, Sra. Priscila e Sra. Tania. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 27/08/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia27/08/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de Contas Unidade de Saúde no bairro Risoleta Neves: Sra. Angélica informa que toda 

a documentação como notas fiscais, empenho, pagamentos e outras informações foram encaminhadas 

anteriormente para a apreciação prévia dos conselheiros. Que se trata da construção da unidade de saúde 

no bairro Risoleta Neves, inaugurada em 05/09/2019, com o nome de Unidade de Saúde Dr. Saul Mendes 

de Paiva. Que a mesma foi contemplada no ano de 2013, por meio de proposta cadastrada no Fundo 

Nacional de Saúde (n° 11409.503000/1130-01), pelo Programa de Requalificação de UBS – Componente 

Construção. A habilitação se deu pela Portaria n° 2.081 de 23 de setembro de 2013. O valor da proposta 

foi de R$ 408.000,00, sendo: a 1° parcela (20%) = 81.600,00 depositada em 13/01/14, 2° parcela (60%) = 

244.800,00 depositada em 24/09/15 e a 3° parcela (20%) = 81.600,00 depositada em 28/09/18. Que a 

empresa vencedora da licitação foi Guimarães Engenharia e Construções Ltda. Que o valor licitado foi de 

R$ 476.092,06, entretanto houve supressão de R$ 2.970,62 no Quarto Termo Aditivo de 27/07/2016. Que 

o repasse federal foi de R$ 408.000,00 e a contrapartida municipal R$ 68.092,06 e o valor total com a 

supressão ficou em R$ 473.121,44. Que as despesas realizadas conforme relação de pagamentos 

totalizaram R$ 473.120,97, as despesas bancárias R$ 62,70 e os rendimentos totalizaram R$ 17.749,82.  
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Que há saldo remanescente de R$ 20.658,21. Que conforme a Portaria de Consolidação n° 6 de 28 de 

setembro de 2017, o saldo remanescente poderá ser utilizado para melhoria adicional da Unidade Básica 

de Saúde, construída. Que posteriormente apresentará a este conselho, como foi realizada a utilização 

deste saldo remanescente. Informa também que a Unidade de Saúde ainda não este em funcionamento 

pela ausência do profissional médico. Que foi solicitado a prorrogação do prazo para entrar em 

funcionamento, por causa da necessidade deste profissional. Em seguida a prestação de contas foi 

aprovada pelos conselheiros e será também anexada ao RAG de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Prestação de Contas Incremento PAB / Diego Andrade: Sra. Angélica relata que se trata da 

prestação de contas da utilização do Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica, mediante 

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

(36000.1807722/01-800) foi habilitada por meio da Portaria n° 1.049 de 20 de Abril de 2018. Que o valor 

total da proposta é de R$ 164.102,00, bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Que os 

rendimentos totalizaram R$ 2.149,28. 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$ 166.822,54. Que as despesas somaram R$ 166.822,54. 

Que R$ 571,26 foi complementada aos valores de despesa, com os recursos recebidos doBloco de Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Básica, para o pagamento de outras despesas 

relacionadas. Que foram pagos, conforme notas anexadas à prestação de contas, serviços referente: 

Manutenção e conservação de Veículos, Gás engarrafado, Outros Ser. Terceiros – Pessoa Jurídica, 

Material de Proteção e Segurança, Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Material de 

Processamento de dados, Serviços Gráficos, Material para Manutenção de Veículos, Gêneros de 

alimentação e Outros materiais de consumo. Em seguida a prestação de contas foi aprovada pelos 

conselheiros e será também anexada ao RAG de 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes Gerais: Sra.Taisa, coordenadora de imunização, informa sobre a Campanha Nacional de 

Vacinação contra o Sarampo em todos os postos de saúde, com foco em dois grupos. O primeiro vai de 

7 a 25 de outubro e irá imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, com o dia D de 

vacinação no dia 19 de outubro. Já o segundo grupo, previsto para iniciar no dia 18 e novembro, será 

direcionado para adultos na faixa-etária de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação 
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em dia, com o dia D de vacinação no dia 30 de novembro. Que será realizada ampla divulgação por 

meio de outdoor, busdoor, panfletos e mídia indoor, além de outras estratégias de comunicação. Que 

também serão realizadas ações conjuntas nas escolas, para atualização dos cartões para o publico de 09 

à 14 anos, com as vacinas de HPV, Meningite e tríplice viral. Cada unidade de saúde estará 

programando a escala para atendimento às escolas de sua abrangência. Também presta informações 

sobre a indisponibilidade da vacina pentavalente (contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite b) na 

rede de serviços. Que segundo informações do Ministério da Saúde, houve um lote que foi interditado 

pela ANVISA, oque provocou a falta temporária do imunobiologico. Que o Ministério da Saúde, já 

solicitou nova compra e a previsão para reestabelecimento é entre outubro/novembro.  E que também 

há o desabastecimento da vacina DPT (contra difteria, tétano e coqueluche). Sra. Ticiana Responsável 

Técnica de IST/AIDS/Tuberculose e Hanseníase,relata que o terceiro sábado de outubro de cada ano é 

dedicado para mobilizações do dia Nacional de Combate à Sífilis e a Sífilis Congênita. Que o objetivo é 

alcançar a maior parte da população, promovendo sua divulgação nos meios de comunicação e 

incentivando ações de mobilização. Visando alertar a população para a gravidade da doença, formas de 

prevenção e tratamento, buscando enfocar públicos alvo, populações chaves.Sra. Angélica entrega aos 

conselheiros os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Saúde, referente ao mês de setembro/2019, 

atualizados até 23/09/2019. Também esclarece aos conselheiros sobre os repasses de cada ação detalhada. 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 30 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leliana Martins de Avila Silva....................................................................................................................... 

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

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

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

Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues ........................................................................................................ 
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Cristiane Cardoso Souza.................................................................................................................................. 
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Taisa Quintino Oliveira ................................................................................................................................... 

Ticiana Angélica dos Santos............................................................................................................................ 


