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ATA DA DISCUSSÃOVIA WHATSAPP DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO:2019/2021 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 47 (verso) à 49 
 
 

 DATA: 25 à 30/03/2021 
 INÍCIO: ----- 
 LOCAL: Grupo de WhatsApp do Conselho Municipal de Saúde 

 
Ata da DISCUSSÃO VIA WHATSAPPdo Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada no período 

de vinte e cinco de março a trinta de março de 2021, em razão da pandemia COVID 19 e em decorrência 

do impedimento de reuniões presenciais pelo Plano Minas Consciente (onda roxa). Que em razão de 

dificuldades anteriores por parte de alguns conselheiros para a utilização de outras ferramentas de 

reuniões por vídeo, foi decidido pelos membros deste conselho municipal de saúde, a utilização da 

ferramenta de whatsapp do grupo já instituído do conselho. Pautas a serem trabalhadas: Pactuação 

Interfederativa – ano: 2021; 3° Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020; 6° Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 2020 e Relatório Anual de Gestão 2020. xxxxxxxxxxxxx 

1. Pactuação Interfederativa ano 2021: Sra. Angélica relata que todas as documentações da pauta 

foram enviadas por e-mail para a análise dos conselheiros. Que como há muitas pautas, por esta razão irá 

iniciar a apresentação na data de hoje, 25/03, para que os conselheiros tenham tempo hábil para analisar a 

documentação enviada na integra, ouvir os áudios e as imagens da apresentação enviadas no grupo de 

whats. Orienta também que todas as dúvidas dos conselheiros sejam enviadas para explicações quando 

necessário. Que no dia 30/03, colocará em votação a aprovação ou não por parte dos conselheiros. Que a 

pactuação interfederativa de indicadores está relacionada às prioridades nacionais em saúde. Que são 23 

indicadores estabelecidos para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da 

Comissão Intergestores Tripartite em 24 de novembro de 2016 e publicado no Diário Oficial da União, 

em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8. Que para a melhor visualização dos 

conselheiros dos indicadores pactuados irá postar slide a slide de apresentação de Power Point e que fará 

as considerações por áudio. Que os indicadores, relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 19 

indicadores universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específicos, de 

pactuação obrigatória quando forem observadas as especificidades no território. Que um indicador, o n° 

20, percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária, 

consideradas necessárias a todos os municípios, foi excluído da pactuação desde o ano 2020. Destes 22 

indicadores, dois (2) não se aplicam ao município de Ibiá, conforme pactuação realizada. Que existem 03 

indicadores que estão sendo solicitadas alterações em relação às pactuações anteriores. Apresenta a série 

histórica de metas e resultados dos mesmos e justifica as alterações dos mesmos, sendo os indicadores 

números 08 (número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade), 11 (razão de 
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exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de 

deteminado local e a população da mesma faixa etária) e 12 (razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de deteminado local e 

população da mesma faixa etária). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. 3° Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020; 6° Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (RREO) – 2020 e Relatório Anual de Gestão 2020: Sra. Angélica informa 

que como estes instrumentos de gestão estão inter-relacionados, fará uma apresentação única e quando 

necessário fará explicações especificas a cada um. Que igualmente a apresentação da pactuação 

interfederativa irá postar slide a slide de apresentação de Power Point e que fará as considerações por 

áudio ou por escrito. Que o presente relatório segue o padrão do sistema DIGISUS, que é um sistema de 

informação criado pelo Ministério da Saúde, desenvolvido a partir dos normativos do planejamento do 

SUS. Que o mesmo é divido em tópicos e que na introdução existem alguns dados que possuem como 

fonte o SIOPS, e não estão atualizados. Que por esta razão foi solicitado ao setor municipal responsável 

para que providencie a atualização correta dos dados e apresentado nas considerações os dados faltantes. 

Que na parte dos dados demográficos e de morbimortalidade são apresentados os dados dos últimos anos, 

faz um breve relato dos dados municipais. Que nos dados da produção de serviços no SUS, além das 

produções apresentadas pelo sistema Digisus, optou por também inserir alguns dados dos atendimentos 

apresentados pelos prestadores de serviços de saúde, assistência farmacêutica e unidades de saúde. Que 

na parte da rede física e prestadora de serviços SUS, há 16 estabelecimentos de saúde. Que os 

profissionais de saúde trabalhando no SUS, observa-se que a grande maioria da força de trabalho 

municipal encontra-se com os vínculos protegidos. Que no item de Consórcios em Saúde informa que o 

ente não está vinculado a consorcio público em saúde, entretanto o município está consorciado ao 

Consorcio Público de Saúde da rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triangulo Sul 

(CISTRISUL) e a partir da competência 08/2019. Que com relação a Programação Anual de Saúde, cabe 

ressaltar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e 

conseqüentemente a isto houve a necessidade de diminuir ao máximo a exposição das pessoas ao vírus, e 

assim, reduzir a velocidade do contágio. Que foram suspensas as intervenções em grupos e atividades 

coletivas; as oficinas terapêuticas; o atendimento odontológico eletivo, salvos os casos de urgência; os 

procedimentos eletivos e ambulatoriais, entre outras atividades realizadas pelas unidades de saúde, 

prestadores e via PPI, assim impactando em algumas metas pactuadas no ano. Que os indicadores são 

compostos por 91 indicadores, sendo 33 para a Atenção Básica, 08 para a Atenção Especializada, 15 para 

a Vigilância em Saúde, 09 para a Assistência Farmacêutica, 06 para o Controle Social, 11 para a Gestão e 

09 para o Covid-19. Que destes 91 indicadores, 68 obtiveram resultados positivos (75%) e 23 (vinte e 

três) não foram cumpridos (25%), sendo as considerações apresentadas. Que para os 22 Indicadores de 
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Pactuação Interfederativa, dois (2) não se aplicam ao município de Ibiá, conforme pactuação realizada. E 

dos 20 indicadores, 15 (quinze) obtiveram resultados positivos (75%) e 5 (cinco) não foram cumpridos 

(25%), sendo estes apresentados as considerações. Com relação à execução orçamentária e financeira, a 

receita de impostos total realizada pelo município no período foi de R$ 8.719.922,93 e a Receita Total das 

Transferências Constitucionais e Legais realizadas foi de R$ 53.280.188,31. O total das Receitas para 

Apuração da Aplicação em ASPS que foi de R$ 62.000.111,24.  Que o total das despesas executadas em 

saúde pelo município foi de R$ 20.354.848,43. O município apresentou maior aplicação dos recursos na 

subfunção de assistência hospitalar e ambulatorial, seguida pela  Atenção Básica do montante dos 

recursos aplicados em saúde. Que as despesas com saúde do município representaram um gasto por 

habitante de R$ 867,45. A despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 

18,48 % da receita de impostos e transferências constitucionais e legais, em acordo com a legislação e 

acima do piso estabelecido de 15% pela Lei Complementar n° 141/2012 em ações e serviços públicos de 

saúde. Que também ressaltar o demonstrativo de recursos advindos da união para a aplicação no 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus 

(COVID-19) e as despesas realizadas. Que não auditorias no período. Que relatório apresenta também o 

conjunto de atividades, campanhas, ações educativas e de educação permanente desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e o relatório de execução/andamento das propostas cadastradas no site do 

Fundo Nacional de Saúde. Que ao finalizar, recomenda  a necessidade de rever as metas e indicadores 

pactuados nos instrumentos de planejamento do SUS Municipal, Plano Municipal de Saúde e 

Programação Anual de Saúde, de promover o monitoramento com as áreas temáticas para a análise das 

ações necessárias para o efetivo cumprimento das metas pactuadas e a necessidade constante de melhoria 

na formação dos profissionais de saúde, a partir de protocolos e diretrizes clínicas que traduzem as 

melhores práticas, bem como de conhecimentos e ferramentas gerenciais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes gerais: Sr. Antônio expõe em favor dos agentes comunitários de saúde e de endemias em 

respeito à regularização do Piso Salarial, pois, a verba é liberada anualmente pelo orçamento do 

Ministério da Saúde. Trata-se de um direito amparado pela Lei Municipal 2420/2019 juntamente com a 

Lei Federal 13708/2018. Onde os vencimentos foram aprovados e determinados pelo congresso nacional 

para os anos de 2019, 2020 e 2021, sendo cumprida a lei nos dois primeiros anos e no presente ano até o 

momento ainda não foi repassado o previsto reajuste. Que o município já recebeu a referida verba 

reajustada desde janeiro. E que neste contexto reivindica a ajuda do Conselho Municipal de Saúde para 

verificar os fatos e nos auxiliar nessa questão. Sra. Angélica propõe que seja deliberado por este conselho 

o encaminhamento ao executivo, de uma resolução recomendando o cumprimento da legislação vigente 

com o pagamento do Piso Salarial Nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias. Sra. Angélica também apresenta aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional 
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de Saúde referente ao mês de março de 2021, atualizado até a data de 30/03/21 e a planilha de casos de 

dengue notificados até a data de 29/03/21. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Votação e Finalização: No período definido, foram solicitadas esclarecimentos por parte dos 

conselheiros Sra. Fátima, Sra. Priscila e Sr. Hiram, sendo prontamente respondidas e sanadas as dúvidas. 

No dia 30/03, foi finalizada a votação com 11 votos aprovando a Pactução Interfederativa 2021, 3° 

Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020; 6° Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) – 2020, Relatório Anual de Gestão 2020 e a recomendação do cumprimento do 

Piso Salarial dos ACE e ACS (Conselheiros Sr. Hiram, Sra. Sônia, Sra. Priscila, Sra. Tânia, Sra. Fátima, 

Sr. Expedito, Sra. Cristiane, Sra. Enisa, Sr. Daul, Sr. Antonio e Sra. Ticiana) e 04 abstenções 

(Conselheiros suplentes: Sra. Jacqueline, Sr. Gessé, Sra. Naia e Sra. Narcisa). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a votação encerrou-se às 16 horas e 30 minutos do dia 30 de 

março de 2021, 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 que 

votaram. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enisa Maybe da Consolação P. de Resende  ................................................................................................... 

Sônia Martins................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


