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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2015/2017 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 13 (verso) à 16  
 
 

 DATA: 29/07/2015 
 INÍCIO: 13h30min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
 
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e nove de julho de 

dois mil e quinze, às 13horas e 30 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a 

serem trabalhadas: 1.Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 15/07/2015; 2. Informe de 

cadastro de proposta no FNS por Emenda Parlamentar Dep. Federal Aelton de Freitas, Eros Biondini e 

Diego Andrade. (Sra. Angélica); 3.Programação das Visitas às unidades de saúde; 4. Informe de Relatório 

de Supervisão Serviços de Saúde pela SRS de Uberaba (Sr. José Claudio); 5.SIOPS 1 e 2° 

quadrimestre/2015 (Sr. José Claudio) e 6. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros 

titulares e suplentes: Willer Borges Leite, Dalva Aparecida Militão Gomes, João Paulino de Freitas, Kátia 

Patrícia Gomes Basílio, Roberto Ferreira Santos, Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Silvia 

Brito Costa, Neusa Dias Custódio e Adriana Cristina de Souza. Também estava presente: Sra. Angélica 

Ayako Kirita, apoio deste conselho e o Sr. José Cláudio de Paiva Reis. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Vice-Presidente do CMS, Sra. Silvia, às 13h30min, 

após a verificação do quórum. Sra. Angélica, da secretaria do CMS, informa aos presentes que os 

conselheiros, Sra. Flavia, Sra. Ticiana e Sr. Evaldo justificaram ausência. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 15/07//2015: Realizada a leitura da Ata 

da Reunião Extraordinária do dia 15/07/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxx 

2)  Informe de cadastro de proposta no FNS por Emenda Parlamentar Dep. Federal Aelton de 

Freitas, Eros Biondini e Diego Andrade: Sra. Angélica informa para ciência deste conselho, que o 

município de Ibiá, cadastrou no site do Fundo Nacional de Saúde, a proposta de aquisição de 

equipamento e material permanente pelo município de Ibiá, por meio de indicação de Emenda 

Parlamentar. Que a mesma será destinada a atender as Unidades Básicas de Saúde do município e as que 

estão em construção. Tendo como n° da proposta: 11409.503000/1150-01, valor total da proposta: R$ 

299.970,00, Indicação por emenda parlamentar n° 27590007, Deputado Federal Eros Biondini, no valor 

de R$ 100.000,00/ emenda parlamentar n° 20180007, Deputado Federal Aelton Freitas, no valor de R$ 

100.000,00/ emenda parlamentar n° 27540005, Deputado Federal Diego Andrade, no valor de R$ 

100.000,00. Que serão adquiridos equipamentos e mobiliários destinados as unidades de Saúde, como 
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exemplo: Câmara para imunobiológicos, mesas, cadeiras, equipamentos odontológicos, centrais de 

nebulização, equipamentos de informática, um veiculo, entre outros.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Programação das Visitas às unidades de saúde: Sra. Angélica informa aos conselheiros que 

participam da Comissão de Visitas e Fiscalização, para que possamos nos organizar para inicio das visitas 

às Unidades de saúde. Que já esta providenciando o transporte para a realização destas visitas e pergunta 

como pode ser o agendamento deste aos membros da comissão. O Sr. Roberto sugere que para inicio, seja 

agendado visita a uma unidade para que os mesmos possam avaliar e perceber a dinâmica destas. E que 

possam trazer na próxima reunião do conselho, essas impressões iniciais. Ficando a cargo da Sra. 

Angélica o agendamento do transporte e o aviso aos membros do conselho para a visita. xxxxxxxxxxxx 

4) Informe de Relatório de Supervisão Serviços de Saúde pela SRS de Uberaba:  Sr. José 

Cláudio, secretário de saúde, informa que em oito e nove de julho de dois mil e quinze, foi realizada no 

município a Supervisão da Atenção Primária à Saúde em resposta a uma denúncia da Ouvidoria. Que por 

este motivo, comparece para dar ciência a este conselho do relatório de supervisão. Que foi denunciado: 

falta de médicos na APS e a dificuldade na obtenção de exames na APS. Que além disso, será verificado 

junto ao município: a possibilidade de ampliação das ESF e o motivo da equipe José Ribeiro da Silva 

conter pediatra e ginecologista além da equipe mínima. Que durante a supervisão foi verificado: No mês 

de Maio/2015, por aproximadamente 25 dias, a equipe Dr. José Olímpio Dias ficou sem o profissional 

médico. Contudo, a situação foi regularizada: Dr. Frederico Lopes Silva assumiu no dia 01/06/2015. Que 

a denúncia não procede. Desde Janeiro/2015, o município tem trabalhado com o Laboratório São Lucas e 

não há fila de espera. No mais, a população tem o hábito de solicitar exames sem prescrição médica. Que 

o município estuda a possibilidade de ampliar mais uma ESF (7ª equipe), que funcionará na UBS Risoleta 

Neves (em construção com recursos do Requalifica UBS) e que os profissionais pediatra e ginecologista 

atendem todas as ESF. Que para regularizar a situação, foi sugerido que estes profissionais sejam 

cadastrados no NASF. Que também foram identificadas as seguintes inconformidades: infraestrutura 

inadequada nas UBS; CNES desatualizado; UBS sem mapa da área de abrangência; ESF incompletas 

(Santa Cruz Deolinda Mendes – falta 01 ACS, Dr. José Olímpio Dias – falta 01 ACS, Tobati – faltam 03 

ACS, Salvino Basílio – faltam 03 ACS e José Ribeiro da Silva – falta 01 ACS); falta de recepcionista nas 

unidades (Santa Cruz Deolinda Mendes, Dr. José Olímpio Dias, Salvino Basílio e José Ribeiro da Silva); 

ACS em desvio de função, trabalhando como recepcionistas (Santa Cruz Deolinda Mendes e José Ribeiro 

da Silva); descumprimento da carga horária pelos profissionais odontólogos; materiais e insumos em 

quantidades insuficientes para as equipes; a porta de entrada da assistência à saúde é o Pronto 

Atendimento; ausência de mudança de modelo da gestão da AB (puericultura e pré-natal encaminhados 

para unidades secundárias). Que para todas as inconformidades encontradas, foram realizadas sugestões e 

recomendações para saná-las e os prazos para a correção que variam de 30 dias a 12 meses. Que de todas 

as inconformidades encontradas, há uma em que há a necessidade de solicitação de suspensão de recursos 
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do piso da atenção básica, componente variável saúde bucal. Que no município há diferentes vínculos 

trabalhistas com os profissionais odontólogos (20 horas, 30 horas e 40 horas) e a regularização destes 

vínculos é complexa, e o não cumprimento da carga horária tem caracterizado recebimento ilegal de 

recursos. Que de acordo com a Portaria GM/MS Nº 2488/2011: Independente da modalidade adotada, 

recomenda-se que os profissionais de Saúde Bucal, estejam vinculados a uma ESF e compartilhem a 

gestão e o processo de trabalho da equipe tendo responsabilidade sanitária pela mesma população e 

território que a ESF à qual integra, e com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus 

componentes. Que o município de Ibiá possui atualmente 05 equipes de Saúde Bucal inseridas na 

Estratégia de Saúde da Família, sendo 04 ESB modalidade I e 01 ESB modalidade II. Que o município 

recebe fundo a fundo, para o incentivo variável das equipes de saúde bucal o valor de R$ 11.900,00, 

sendo: R$ 2.230,00 para a ESB modalidade I e R$ 2.980,00 para a ESB modalidade II. Que diante deste 

relato e da recomendação dos técnicos da SRS de Uberaba, o município irá encaminhar para a próxima 

reunião da CIRA, oficio solicitando a suspensão do repasse do valor de financiamento do Piso da Atenção 

Básica Variável para as Equipes de Saúde Bucal do município, até que possam ser sanadas as dificuldades 

citadas. Esclarece aos conselheiros, que o município, por meio de seu Gestor da Saúde, reconhece a 

importância das Equipes de Saúde Bucal no âmbito da Estratégia Saúde da Família no que tange à 

ampliação do acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. E que por 

este motivo, mesmo solicitando a suspensão do repasse do valor de financiamento do PAB variável para 

as ESB, irá manter o atendimento odontológico à população, considerando que no município existem 

Unidades Básicas de Saúde com consultórios odontológicos operantes e profissionais concursados para o 

desenvolvimento das ações de Saúde Bucal, porém com carga horária não compatível com a mínima 

prevista na legislação da PNAB. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) SIOPS 1 e 2° quadrimestre/2015: O secretário, Sr. José Cláudio, informa para os conselheiros o 

relatório resumido da execução orçamentária referente ao 1° e 2° bimestre do SIOPS 2015. Fornece cópia 

da carta emitida aos conselheiros, pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS). Que a partir dos dados declarados pelo gestor da saúde, são gerados indicadores e relatórios 

sobre o financiamento das ações e serviços públicos de saúde do município. Que no 1° bimestre, do total 

da despesa com saúde do seu município, 33,66% são financiados por recursos transferidos por outras 

esferas de governo, sendo 99,54% dessas transferências de origem da União. Que a receita de Impostos - 

Vinculada conforme a LC 141/2012 foi de R$ 7.277.428,82, as Despesas com Recursos Próprios em 

Ações e Serviços de Saúde de R$ 1.212.364,66. Que a despesa com saúde financiada por recursos 

próprios municipais representou 16,66% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. 

Que este indicador informa, que o município aplicou o percentual mínimo fixado pela LC nº 141/2012. E 

que a despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante ficou em R$ 78,20 e a Despesa com 

Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante em R$ 49,26. Que para o 2° bimestre, do 
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total da despesa com saúde do seu município, 26,96% são financiados por recursos transferidos por outras 

esferas de governo, sendo 98,72% dessas transferências de origem da União. A despesa com saúde 

financiada por recursos próprios municipais representou 19,91% da receita de impostos e transferências 

constitucionais e legais. Que a Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ 

13.365.662,98, Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ 2.661.573,43, 

Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$ 160,26 e Despesa com Recursos 

Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$ 108,14. Esclarece aos conselheiros que o 

SIOPS do ano de 2014, ainda está em fase de regularização. Que por este motivo poderá haver alterações 

nas informações do SIOPS deste ano. Após esclarecimentos este foi acatado pelos presentes. Xxxxxxxxx 

6) Informes gerais: Sra. Angélica informa que em 02 de julho, este conselho recebeu um email, 

referente ao QualiConselhos – Programa de Qualificação dos Conselhos de Saúde. Que informava que já 

havia entrado em contato com o seu Conselho Municipal de Saúde convidando os Conselheiros 

a participarem do processo formativo de “Universalização da Ativação”. Que havia enviado o material 

pedagógico e o Instrutivo contendo as duas perguntas que devem ser debatidas, respondidas e enviadas 

para a Coordenação do QualiConselhos.  Que o prazo que foi pactuado pelo CMS para envio das 

respostas esgotou-se. Que gostaria de contar com a adesão deste conselho, para que o mesmo possa ser 

habilitado a participar das próximas atividades do QualiConselhos. Que aguardavam o envio das 

respostas às duas questões que estão no Instrutivo (junto com a Lista contendo os nomes completos, com 

as assinaturas e os números de CPF dos Conselheiros que participaram) até o dia 02 de agosto de 2015. 

Que como este conselho foi recentemente instituído e não havia informações a respeito, foi entrado em 

contato com o Sr. Charlles, Coordenação Qualiconselhos – DCS/ENSP/FIOCRUZ, por telefone, 

solicitando maiores informações. Que em 23 de julho, foram enviadas as seguintes sugestões para a 

ativação do CMS de Ibiá/MG: convocar todos os Conselheiros Municipais de Saúde, Titulares e 

Suplentes, para participarem desta formação continuada, que poderá ser realizada em uma ou duas 

reuniões ordinárias ou extraordinárias, com previsão de duração de 05 h; realizar primeiramente a leitura 

do Caderno do Curso, e depois a exibição dos 12 (doze) episódios da Série Saúde em Cena; debater sobre 

o material que leram e assistiram, e responder, coletivamente, as duas questões que constituem a Proposta 

de Avaliação e enviar até o dia 23/08/15, por e-mail, junto com a lista de Presença, que deverá conter o 

Nome Completo, o Número do CPF e a Assinatura dos Conselheiros que participaram da capacitação. 

Que de posse destas informações, será possível avaliar o quantitativo de Conselheiros Municipais de 

Saúde que foi capacitado por Município e Estado. Que após o cumprimento destas etapas terá início o 

processo de emissão das Declarações de Capacitação destes Conselheiros. Após estes esclarecimentos, 

ficou acordado entre os presentes reunirmos na data de quatro de agosto para iniciarmos esta capacitação 

e que fosse comunicado aos outros conselheiros sobre o assunto. Que também seria enviado por email, 

todo o material recebido. Em seguida o Sr. João Paulino, esclarece aos presentes que infelizmente não 
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poderá participar da Conferencia Estadual de Saúde em Belo Horizonte, por motivo de doença. Sra. 

Angélica esclarece que como o Sr. João Paulino já havia informado à mesma sobre este impedimento, 

entrou em contato com o conselho estadual por telefone, para informar se haveria possibilidade de enviar 

outro representante deste conselho, já que não houve suplentes a delegado – segmento usuários - na etapa 

municipal. Porém, diante desta informação foi informado que essa possibilidade não poderia ser acatada. 

Assim, informa que foram inscritos para a etapa estadual, os outros três delegados eleitos na conferencia 

municipal, sendo: Sr. Roberto, Sr. Renato e Sr. Luiz. Sra. Neusa também relata que ouviu que não estão 

mais distribuindo os colírios do glaucoma e gostaria de saber se há informação é verdadeira. Sra. Priscila 

esclarece que na verdade não houve a suspensão e sim uma mudança na distribuição deste. Que 

anteriormente este era enviado para a clínica de atendimento e posteriormente encaminhado para a 

secretaria de saúde, onde os usuários buscavam os mesmos.  Que com a mudança, o mesmo seguirá o 

fluxo da medicação de alto custo, com a abertura de processo, encaminhamento da documentação para a 

regional de saúde e após o parecer favorável, esta encaminhará os colírios para a farmácia municipal para 

distribuição. Que com os que já estão em uso, provavelmente ocorrerá uma migração destes, sem a 

necessidade de iniciar novo processo. Também aproveita para informar que foi alcançada a meta de 97% 

de distribuição de medicação para diabéticos no SIGAF. Que este indicador expressa o percentual de 

pacientes atendidos com medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes melito em relação aos 

pacientes cadastrados no questionário de triagem do SIGAF. Em seguida o Sr. José Cláudio, entrega os 

ofícios n° 678 e 677 de 2015, referente às demandas deste conselho sobre a falta de material para coleta 

de citologia e sobre a apuração de denuncia referente ao agente comunitário da zona rural. Que com 

relação à falta de materiais, esclarece que em 10 de julho foi realizada a compra de materiais medico 

hospitalares para a manutenção das atividades das unidades de saúde e que ate a presente data alguns itens 

já foram entregues pela empresa fornecedora, conforme notas anexadas. Que o material referente à 

citologia, estes foram entregues em 14/07/15 (escova cervical, espátula Ayres, porta lamina, laminas e 

fixadores) pela empresa cirúrgica pinheiro de belo horizonte. Que com relação à apuração de denuncia 

referente ao agente comunitário de saúde da zona rural, foi encaminhada à secretaria de assuntos jurídicos 

a solicitação de medida administrativa referente à conduta do servidor, junto ao abaixo assinado sob 

forma de reivindicação dos assentados residentes nos assentamentos Morro Alto e Morro Grande.  xxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 45 minutos e eu, 

Angélica Ayako Kirita, coordenador da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida 

e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Willer Borges Leite.......................................................................................................... ............................. 

Dalva Aparecida Militão Gomes.................................................................................................................. 

João Paulino de Freitas.............................................................................................. ................................... 

Kátia Patrícia Gomes Basílio................................................................................................. ....................... 
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Roberto Ferreira Santos............................................................................................................................... 

Priscila Cristina L. Rodrigues Correa.............................................................................................................. 

Silvia Brito Costa....................................................................................................................................... ... 

Neusa Dias Custódio ......................................................................................................... ........................... 

Adriana Cristina de Souza.................................................................................................... ............................ 

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

José Cláudio de Paiva Reis................................................................................................... ........................ 
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