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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO:2019/2021 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA35 à 36 
 

 DATA: 25/08/2020 

 INÍCIO: 13h30min 

 LOCAL: Varanda externa da Sede da Terceira Idade 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e cinco de agostode dois 

mil e vinte às 13:30 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 

1.Adesão ao Programa Minas Consciente da Secretaria Estadual de Saúde; 2. 1°, 2° e 3° RREO (SIOPS) 2020; 

3. Informes Coronavírus e 4. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Jacqueline 

Beatriz Dias Sousa, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sr. Antônio Eduardo Ferreira 

Andradee Sra. Tania Aparecida Quintino.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. 

Angélica Ayako Kirita eo chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h40min, após a verificação 

de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros: Sra. Enisa, Sra. Sônia, Sr. José 

Expedito, Sr. Daul e Sra. Cristiane. Posteriormente, após verificação do quórum, foi liberada a conselheira 

Jacqueline por questão de saúde, uma vez que não haverá pautas para aprovação na reunião de hoje. xxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 28/07/2020: Realizada a leitura da Ata da reunião 

ordinária do dia 28/07/20; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Adesão ao Programa Minas Consciente da Secretaria Estadual de Saúde: Sra. Angélica informa aos 

conselheiros que na data de 08 de agosto, a Prefeita Municipal recebeu o Oficio n° 100/2020 PJ-Ibiá, para que 

em 72 horas informe sobre as providencias adotadas para proceder ao ajuste dos dispositivos do ato normativo 

local às normas estaduais. Ou seja, o município deverá se filiar a um dos programas do Governo Estadual, 

Minas Consciente ou a Deliberação n° 17, de 22 de março de 2020, já que não pode editar normas que 

contrariem a normatização estadual para ações voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. Que relata 

que conforme a decisão do Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade 1.0000.20.459246-3/000, proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, que determinou a todos os municípios mineiros a seguir as diretrizes traçadas pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais relacionadas à abertura ou fechamento da atividade econômica em geral, tirando dos 

municípios a legitimidade para adotar critérios próprios que não sejam aqueles determinados pelo Governo 

Estadual. Que neste contexto, o município fez a adesão ao Plano Minas Consciente por meio do Decreto 

Municipal n° 5.369 de 10 de agosto de 2020. Que o Plano Minas Consciente orienta a retomada segura das 

atividades econômicas nos municípios do estado. Que o município se enquadra na onda Amarela (serviços não 

essenciais). Que neste momento se faz importante à colaboração de todos nas questões sobre as praticas 
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adequadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19, para que não haja retrocesso para a onda vermelha 

(serviços essenciais). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. 1°, 2° e 3° RREO (SIOPS) 2020: Sra. Angélica apresenta para os conselheiros o relatório resumido da 

execução orçamentária do 1°, 2° e 3° bimestre de 2020. Que o SIOPS é o Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde, que constitui instrumento para o acompanhamento do cumprimento do 

dispositivo constitucional que determina a aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos de 

saúde (ASPS). Relata 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. Também discorre sobre as despesas com saúde liquidadas, 

informando os valores das despesas correntes e de capital liquidadas. E do 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 17,67 % no 1° bimestre,19,61% no 2° bimestre e 19,98% no 3° 

bimestre. Também relata as despesas por subfunção aos conselheiros. Posteriormente encerra sua apresentação 

após esclarecimentos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes Coronavírus: Sr. Carlos apresenta a ultima atualização de casos de covid 19 no município, da 

data de 24/08 sendo: 1312 notificações, 1180 casos negativos, 09 casos aguardando resultados e 123 casos 

positivos. Destes 123 casos positivos, 118 casos são recuperados, 01 paciente internado em UTI, 02 estão em 

isolamento domiciliar e 02 óbitos confirmados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes gerais:Sr. Carlos informa que todo o equipamento e material para o funcionamento do Centro de 

Castrações está finalizado. Que está programando para esta semana a limpeza e a organização do mesmo. Que 

para inicio do funcionamento está no aguardo do posicionamento do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de Minas Gerais. Também fala do andamento da Campanha antirrábica animal que visa 

estabelecer uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão da raiva entre os animais e, assim, a 

prevenção de ocorrências em humanos. Devem ser vacinados cães e gatos, até o dia 28 de agosto, das 8h às 

13h, conforme cronograma que está sendo divulgado. Sr. Carlos na oportunidade esclarece que estamos na reta 

final das campanhas de vacinação contra a Gripe e Sarampo. Que a ação ocorrerá nas Praças São Pedro de 

Alcântara (Praça da Matriz) e Praça Santa Cruz (Praça do Fórum) de acordo com o cronograma. Que nos   

pontos de vacinação serão atendidos todos que fazem parte dos públicos alvo das duas campanhas. Que para 

receber a dose da vacina de gripe o grupo prioritário é formado por idosos com 60 anos ou mais de idade, 

crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, adulto de 55 a 59 anos, trabalhadores da saúde, 

pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas e cobradores de 

transporte coletivo.  E para a vacina de sarampo será ofertada para adultos de 20 a 49 anos de idade 

independente da situação vacinal.Sobre a Dengue, informa que até na data de 24/08, foram notificados 63 

casos, sendo 24 casos positivos e 39 negativos. Que o mutirão de limpeza está programado para outubro. Sra. 

http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
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Angélica entrega aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional de Saúde referente ao mês de agosto/2020, 

esclarecendo os repasses para o enfrentamento da emergência de saúde nacional (Coronavírus).Sra. Angélica 

relata que conforme informado na reunião anterior houve a devolução dos recursos (saldo remanescente mais 

arrecadações) da proposta n° 11409.503000/1177-14, para aquisição de duas Unidades Móveis de Saúde 

(Deputado Federal Caio Narcio (30630011)) no valor de R$ 67.458,48 em 30/07/2020 ao Fundo Nacional de 

Saúde, conforme orientado por e-mail da técnica do Ministério da Saúde, Sra. Michelly Castro 

(CGAHD/DAHU/SAES). Que também apresenta aos conselheiros as resoluções estaduais por indicação de 

emenda parlamentar, sendo: Deputado Estadual Bráulio Brás (Resolução SES/MG 7156/2020) no valor de R$ 

200.000,00para Custeio Atenção Primária; Deputado Estadual Bosco (Resolução SES/MG 7155/2020) no 

valor de R$ 180.000,00 para Aquisição de duas ambulâncias de R$90.000,00 cada e Deputado Estadual Heli 

Grilo (Resolução SES/MG 7179/2020) no valor de R$ 82.000,00 para a aquisição de um veiculo Minivan de 

07 lugares. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Priscila Cristina L. R. Correa........................................................................................................................... 

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

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

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

Carlos Augusto Ribeiro ................................................................................................................................... 


