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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 – PAGINA 42 à  43 (verso) 
  
 DATA: 15/12/2020 

 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 quatro de novembro de 

dois mil e vinte às 13:30 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. 

Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Caio Narcio – Equipamentos Clínica de Reabilitação; 2. 

Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Caio Narcio – Equipamentos CAPS I; 3. Prestação de Contas 

Emenda Parlamentar Dep. Adelmo Leão – Equipamentos Atenção Primária; 4. Prestação de Contas Resolução 

SES/MG n° 6534/2018 - Equipes de Regulação – 28/12/18 à 31/12/18 e 01/01/20 à 31/07/20; 5. Prestação de 

Contas Resolução SES/MG n° 5978/2017 - Equipes de Regulação – 01/01/20 à 31/07/20; 6. Informes 

Coronavírus; 7. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sr. Hiram Ferreira da Silva, 

Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sr. Antônio Eduardo Ferreira Andrade,  Sra. Cristiane Cardoso Sousa e a Sra. 

Ticiana Angelica dos Santos. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica 

Ayako Kirita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h 45 min, após a 

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

Sônia, Sra. Jacqueline, Sr. Expedito, Sr. Daul e Sra. Tania. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Atas das Reuniões do dia 24/11/2020: Realizada a leitura da Ata da reunião 

do dia 24/11/2020; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Caio Narcio – Equipamentos Clínica de 

Reabilitação: Sra. Angélica relata que toda a documentação completa foi enviada antecipadamente aos 

conselheiros para a apreciação. Informa que se trata de proposta n° 11409.503000/1177-11, Deputado Federal 

Caio Narcio para a aquisição de equipamento e material permanente para a Clinica Municipal de Reabilitação 

(Fisioterapia) no valor de R$ 108.880,00. Que houve durante o processo licitatório dois itens frustrados (item 

37 e 38), sendo: Oxímetro de Pulso – 02 unidades e Rampa com Degraus – 01 unidade, tendo em vista que as 

empresas vencedoras ficaram com receio de não entregarem os produtos no prazo estipulado, conforme Ata de 

Julgamento do Pregão n° 009/2020 (Processo Licitatório n° 014/2020). Já com relação a dois equipamentos de 

CPAP, os mesmos não foram licitados por frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição 

dos equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde. Que 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 investimentos 

foram todos depositados em uma conta única. Por essa razão, uma vez que, o calculo dos rendimentos da conta 
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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. Que este parâmetro foi 

utilizado para calculo de rendimentos de todas as propostas. Que os rendimentos, parâmetro Calculadora 

Cidadão, foram de R$ 9.345,73 e pagamento com recursos próprios (contra-partida) no valor de R$ 4.200,00. 

Que o valor total do repasse mais as arrecadações/recursos próprios totalizaram R$ 122.425,73. Que as 

despesas realizadas foram de R$ 112.942,00.  Que há saldo remanescente no valor de R$ 9.483,73. Que 

segundo a Portaria n° 3134/2013, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se equipamentos e materiais 

permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de demanda previstos na legislação. 

Que posteriormente será realizado levantamento para a utilização deste, e apresentado a este conselho. Que ao 

final a prestação de contas foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Caio Narcio – Equipamentos CAPS I: Sra. 

Angélica informa que se trata de proposta n° 11409.503000/1177-12, Deputado Federal Caio Narcio para a 

aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Saúde Mental (CAPS I)  no valor de R$ 

90.390,00 (Pregão Presencial n° 056/2018 (Processo Licitatório n° 039/2018) e Pregão Presencial n° 007/2020 

(Processo Licitatório n° 009/2020)). Que os rendimentos, parâmetro Calculadora Cidadão do Banco Central do 

Brasil, foram de R$ 5.490,30 e pagamento com recursos próprios (contra-partida) no valor de R$ 4.369,00. 

Que o valor total do repasse mais as arrecadações/recursos próprios totalizaram R$ 100.249,30. Que as 

despesas realizadas foram de R$ 94.017,56. Que há saldo remanescente no valor de R$ 6.231,74 e 

posteriormente será realizado levantamento para a utilização deste, e apresentado a este conselho (Portaria n° 

3134/2013). Ao final a prestação de contas foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Adelmo Leão – Equipamentos Atenção 

Primária: Sra. Angélica informa que se trata de proposta n° 11409.503000/1170-03, Deputado Federal 

Adelmo Carneiro Leão para a aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades Básicas de 

Saúde no valor de R$ 150.000,00. Que durante o processo licitatório houve dois itens frustrados (item 17 e 

18), sendo: Oxímetro de Pulso – 01 unidade e Roteador - 03 unidades, tendo em vista que o item 17  ficou 

frustrado em virtude de erro gerado no descritivo do item e o 18 em virtude do lance do vencedor não estar 

dentro da média do Departamento de Compras, conforme Ata de Julgamento do Pregão n° 010/2020 (Processo 

Licitatório n° 015/2020). Que os rendimentos, parâmetro Calculadora Cidadão do Banco Central do Brasil, 

foram de R$ 12.691,08 e pagamento com recursos próprios (contra-partida) no valor de R$ 10.809,00. Que o 

valor total do repasse mais as arrecadações/recursos próprios totalizaram R$ 173.500,08. Que as despesas 

realizadas foram de R$ 160.740,59 Que há saldo remanescente no valor de R$ 12.759,49 e posteriormente será 
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realizado levantamento para a utilização deste, e apresentado a este conselho (Portaria n° 3134/2013). Ao final 

a prestação de contas foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Prestação de Contas Resolução SES/MG n° 6534/2018 - Equipes de Regulação – 28/12/18 à 

31/12/18 e 01/01/20 à 31/07/20: Sra. Angélica relata que houve abertura no sistema GEICOM para a prestação 

de contas do Programa Equipes de regulação dos recursos relativos à Resolução 5978/2017, no período de 

referência de 28/12/18 à 31/12/18 e também 01/01/20 à 31/07/2020. Que no período de 28/12/18 à 31/12/18, 

não houve o repasse do recurso e por esta razão foi realizada a prestação de contas com os dados zerados. Já 

no período de 01/01/20 à 31/07/2020, houve a utilização do recurso no valor de R$ 177,00 (qualificação 

profissional), os rendimentos totalizaram R$ 73,70 e o saldo final foi de R$ 16.818,27. Que de acordo com a 

resolução 6534, art. 7°, o prazo para a execução dos recursos financeiros repassados será de, no máximo, 12 

(doze) meses, contados do efetivo recebimento do montante total previsto para o município. Que os recursos 

referentes à esta resolução, foram depositados no dia 30/11/2019 e de acordo com a resolução poderá ser 

utilizado ate o dia 30/11/2020. Que houve a utilização do recurso em data posterior ao dia 31/07 e que será 

apresentada posteriormente. Posteriormente a prestação de contas foi aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Prestação de Contas Resolução SES/MG n° 5978/2017 - Equipes de Regulação – 01/01/20 à 

31/07/20: Sra. Angélica informa que se trata de prestação de contas do Programa Equipes de regulação dos 

recursos relativos à Resolução 5978/2017, no período de referência de 01/01/20 à 31/07/2020. Que neste 

período não houve mais gastos do recurso, pois o mesmo foi executado no ano de 2018, conforme já realizada 

a prestação de contas anteriormente a este conselho em 27/08/2019. Que para o período de referencia aberto 

no sistema GEICOM foi realizada a atualização do saldo no valor de R$ 271,46 em 31/07/2020. Que 

provavelmente o saldo remanescente deverá ser devolvido ao Estado. Posteriormente a prestação de contas foi 

aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Informes Coronavírus: Sra. Angélica apresenta a ultima atualização de casos de covid 19 no 

município, da data de 14/12/20 sendo: 2124 notificações, 1733 casos negativos, 22 casos aguardando 

resultados e 369 casos positivos. Destes 369 casos positivos, 329 casos são recuperados, 00 internado em 

clinica médica, 40 estão em isolamento domiciliar e 05 óbitos confirmados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Informes gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional de Saúde referente 

ao mês de dezembro de 2020, atualizado até a data de 14/12/2020, relatando a queda no repasse da Média e 

Alta Complexidade. Que enviou solicitação de esclarecimentos sobre o ocorrido para a apoiadora do Cosems, 

sem resposta até o momento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 10 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hiram Ferreira da Silva ...................................................................................................................................... 
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Priscila Cristina L. R. Correa.............................................................................................................................. 

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

Cristiane Cardoso Sousa .................................................................................................................................... 

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

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


