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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 – PAGINAS 45 (verso) à 47 
  
 DATA: 23/02/2021 

 INÍCIO: 13h00min 

 LOCAL: Varanda externa da Sede da Terceira Idade 

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

2021 às 13:00 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. Contratação 

de Supervisor clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial (Resolução SES/MG n° 7.168, de 20 

de julho de 2020), 2. Execução de saldos de emendas (Portaria GM n° 163 de 30/01/2020); 3. Denúncia 

Odontologia (Ouvidor-SUS); 4. 5° RREO (SIOPS) 2020; 5. Informes coronavírus e 6. 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. Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sra. Cristiane Cardoso 

Sousa e a Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira. Também estava presente o apoio administrativo deste 

conselho Sra. Angélica Ayako Kirita e a coordenadora do CAPS-I Sra. Leticia Alvarenga A. Tosta. xxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h 15 min, após a 

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

Sônia, Sra. Jacqueline e Sr. Daul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Atas das Reuniões do dia 26/01/2021: Realizada a leitura da Ata da reunião 

do dia 26/01/21; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Contratação de Supervisor clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial (Resolução 

SES/MG n° 7.168, de 20 de julho de 2020): Sra. Letícia, coordenadora do CAPS-I, informa aos conselheiros 

que o município de Ibiá, recebeu na data de 14/08/2020 o repasse estadual no valor de R$ 100.000,00 referente 

à resolução SES/MG 7168/2020. Que o recurso é para o custeio relativo à contratação do profissional e 

aquisição de materiais administrativos e/ou de suporte, que sejam inerentes a realização da Supervisão Clínica-

Institucional. Que o contratado deve ser um profissional de nível superior com formação em saúde mental. 

Que as ações a serem realizadas deverá ser de assessoramento, a discussão dos casos clínicos associada ao 

contexto institucional, ao serviço, à rede, à gestão, mediante as diretrizes e premissas de cuidado em saúde 

mental. Também apresenta a este conselho o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros para a Supervisão 

Clinico - Institucional. Que traz para deliberação conjunta a este conselho, a melhor definição da utilização 

dos recursos financeiros, do pagamento deste profissional e sobre a carga horária a ser instituída ao 

profissional, uma vez que a resolução cita que o profissional deverá trabalhar junto à equipe do serviço 

durante, no mínimo, 4 (quatro) horas por semana. Que após discussão com os membros deste conselho e da 

avaliação dos prós e contras analisados, foi aprovado o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros para 
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Supervisão Clínico–Institucional e definido como teto máximo a ser pago ao profissional o valor mensal de R$ 

8.333,33 (Oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) no prazo de 12 (doze) meses, com 

carga horária mínima de 08 horas semanais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Execução de saldos de emendas (Portaria GM n° 163 de 30/01/2020): Sra. Angélica relata que 

conforme apresentado anteriormente nas prestações de contas de repasses do Fundo Nacional de Saúde, 

emendas parlamentares, há algumas propostas que após a finalização das mesmas possuem saldos de emendas.  

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 também a Portaria nº 163, de 30 de janeiro de 2020, estabelece o prazo de até o dia 31 de dezembro de 

2021 para execução dos recursos financeiros repassados a partir de 18 de dezembro de 2013 e não executados 

até 31 de dezembro de 2019, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Que o município possui 

duas propostas que se enquadram nesta portaria. Que foi realizado levantamento de necessidades junto a todas 

as unidades de saúde de equipamentos e materiais permanentes. Que estes saldos de emendas serão utilizados 

primeiramente para a compra de equipamentos de informática para a implantação do prontuário eletrônico 

como computadores e impressoras, itens disponíveis no RENEN.  Também para a estruturação e adequação 

dos ambientes de assistência odontológica, com a compra de itens como ar condicionado e Bomba de Vácuo. 

Que posteriormente, se ainda houver saldo serão adquiridos os itens levantados pelas equipes, como 

estadiômetro, arquivo de aço, oxímetro, detector fetal, otoscópio, balança adulto, mesa para computador, entre 

outros itens que estão na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS 

(RENEM). Posteriormente a execução dos saldos remanescentes foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxx  

3. Denúncia Odontologia (Ouvidor-SUS): Sra. Tânia informa para ciência deste conselho a denúncia 

recebida pelo sistema Ouvidor-SUS, que trata do não cumprimento em horário integral na jornada de trabalho 

diária dos odontólogos para a qual foram designados. Que são servidores na sua maioria concursados, alguns 

40 horas semanais, outros 30 horas semanais e ainda um único profissional de 20 horas semanais. Que o 

registro de horas trabalhadas é realizado por meio de folha de ponto manual. Que os vencimentos dos mesmos 

são pagos integralmente sem prejuízo dos mesmos com relação as horas não trabalhadas. Que os dentistas de 8 

horas trabalham 4horas por dia, os de 6 horas trabalham 3 horas por dia e a dentista de 4 horas/semanais por 

sua vez trabalha apenas de segunda a quinta feira um período do dia. Que há grande prejuízo em atendimento a 

população, pois situações de urgência em sua maioria não são resolvidas no momento hábil, a agenda não é 

preenchida por atendimentos eletivos gerando sempre uma demanda recorrente de problemas odontológicos, 

pessoas sem condições de arcar com um tratamento particular acabam por perder os dentes e desenvolver 

situações crônicas de origem bucal. Que atividades de prevenção nunca são realizadas pois não há tempo 

dispensado para tal. Que todos os profissionais em questão possuem seus próprios consultórios particulares 
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onde cumprem a carga horária que deveria ser cumprida no serviço público. Sra. Tânia faz um breve relato 

sobre o histórico da saúde bucal no município e na região. Que mediante a denuncia foi realizado notificação 

nominal a todos os odontólogos sobre o cumprimento da carga horária para a qual estão designados e que a 

Secretaria Municipal de Saúde e o Setor de Recursos Humanos tomarão todas as providências cabíveis para a 

fiscalização do cumprimento do estabelecido. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. 5° RREO (SIOPS) 2020: Sra. Angélica apresenta para os conselheiros o relatório resumido da 

execução orçamentária do 5° 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 17,94%. Também relata as despesas por subfunção aos conselheiros. 

Posteriormente encerra sua apresentação após esclarecimentos e aprovação.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Informes coronavírus: Sra. Tânia relata sobre a visita do Prefeito de Araxá Sr. Robson Magela em 

que o mesmo solicita o apoio dos municípios da microrregião de Araxá, tendo como foco principal o consumo 

das bebidas alcoólicas e sobre a situação preocupante com relação ao aumento dos casos, de ocupação dos 

leitos de UTI e Clínica Médica. Também fala das ações de fiscalização, das denuncias recebidas e esclarece 

sobre os questionamentos apresentados nas redes sociais sobre os “fura-filas”. Que tem procurado manter a 

máxima transparência nas ações de imunização contra a covid no município. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

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

referente ao complemento do mês de janeiro de 2021, atualizado até a data de 01/02/21 e do mês de fevereiro 

atualizado em 23/02/2021.  Sra. Tania também esclarece aos conselheiros sobre a questão do piso dos ACS e 

ACE, e o posicionamento do departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. xxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

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

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

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

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

Leticia Alvarenga A. Tosta ............................................................................................................................... 

 


