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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em quinze de dezembro de 

dois mil e quinze, às 13horas e 38 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a 

serem trabalhadas: 1. Aprovação Minuta Protocolo de Fraldas (Sra. Ticiana); 2. SIOPS referente ao 4° 

bimestre (Sr. José Claudio); 3. 1° e 2° Relatorio Quadrimensal da Saúde; 4. Esclarecimentos sobre a UBS 

Agda Borges (Enf. Camila) e 5. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e 

suplentes: Evaldo Luiz Borges, Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade Ferreira, Flavia Rodrigues 

Carvalho, Katia Patricia Gomes Basilio e Ticiana Angélica dos Santos. Também estava presente: 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, José Claudio de Paiva Reis e Camila 

Cristina R. Braz. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h38min, após a 

verificação do quórum. Sra. Angélica informa que as conselheiras Jacqueline e Dalva justificaram suas 

ausências. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 24/11/2015: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião ordinária do dia 24/11/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Aprovação Minuta Protocolo de Fraldas:  Sra. Ticiana verifica junto aos presentes da 

possibilidade de adiar novamente a decisão da aprovação do protocolo de fraldas para a próxima reunião, 

devido a necessidade de novas adequações do mesmo à pedido da equipe da ação social. Ficando a cargo 

da Sra. Ticiana trazer as alterações para a próxima reunião, decisão acatada por todos os presentes. xxx 

3) SIOPS referente ao 4° bimestre: Sr. José Claúdio, apresenta aos conselheiros os dados relativos 

ao SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 4° Bimestre, esclarecendo sua 

importância no planejamento, na avaliação dos gastos públicos e na visibilidade das informações sobre o 

financiamento da saúde. Que neste 4° Bimestre do total da despesa com saúde do seu Município, 33,07 % 

são financiados por recursos transferidos por outras esferas de governo, sendo 97,35 % dessas 

transferências de origem da União. Que a despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais 

representou 21,25 % da receita de impostos e transferências constitucionais e legais, em cumprimento a 

Lei Complementar n°141/2012. Que as despesas com saúde de seu município representaram um gasto por 

habitante de R$331,08 sendo 40,81 % com pessoal ativo, 0,15 % com medicamentos, 14,01 % com 

serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, 0,58 % com investimentos 44,45 % com outras despesas. E que 

com relação às receitas 9,01 % da receita total do Município são provenientes de impostos diretamente 
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arrecadados e 76,05 % são transferidos por outras esferas de governo. As transferências para a saúde 

representam 10,05 % do total de recursos transferidos para o Município. Também demonstra para os 

conselheiros presentes uma planilha resumida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO), que traz um balanço das receitas arrecadadas e as despesas orçamentárias. Fornece aos 

presentes, o Relatório Resumido de Execução orçamentária e carta emitida pelo SIOPS aos conselheiros, 

também informa que os mesmos foram enviados por email e coloca a disposição para qualquer outro 

questionamento ou esclarecimento por parte deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

4) 1° e 2° Relatorio Quadrimestral da Saúde: Sra. Angélica apresenta aos conselheiros os 

relatórios quadrimestrais da saúde referente aos períodos de janeiro à abril e de maio à agosto de 2015. 

Informa que o presente relatório é um instrumento para o acompanhamento da gestão da saúde, além de  

subsidiar a construção do Relatório Anual de Gestão. Que o mesmo contempla o montante e a fonte dos 

recursos aplicados no período, as auditorias que foram realizadas ou em execução, a oferta e produção de 

serviços públicos na rede assistencial, além de dados dos indicadores de saúde da população. Que com 

relação aos indicadores de saúde, apenas sete possuem resultados para apuração quadrimestral referentes 

aos períodos analisados. Que em referencia aos dados e produção de serviços (SIA e SIH), o sistema não 

atualiza a base de dados e por isso foram apresentados os principais procedimentos/produções de serviços 

realizadas no período. Também apresenta um consolidado com as informações pareadas entre os dois 

períodos, com a evolução de cada item e considerações. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

5) Esclarecimentos sobre a UBS Agda Borges: Enf. Camila comparece a esta reunião para 

esclarecimentos com relação à UBS Agda Borges, que foi citada na reunião passada durante o retorno das 

visitas realizadas pela comissão de visitas deste conselho. Que diante das demandas apresentadas, 

esclarece que os agentes comunitários ficavam na Unidade para a atualização das fichas do arquivo, para 

a digitação das fichas do ESUS e para a confecção das caixas de medicamentos. Que de fato confirma a 

queda na realização de visitas domiciliares pelos ACS. Que já conversou com o mesmos à respeito do 

assunto e que as visitas foram retomadas. Que com relação a limpeza, esclarece a dificuldade para a 

manutenção da unidade por causa do numero excessivo de insetos nesta época do ano e de sua solicitação 

de troca de uma funcionaria na limpeza realizada para a secretaria de saúde. Que acha interessante que a 

unidade tenha mais um clinico para atender a demanda da unidade. E que não concorda com a colocação 

de que “perdeu o rumo”, pois procura manter a coordenação local. Sr. Luiz comenta que a posição deste 

conselho, durante as visitas é a de ajudar e colaborar. Que diante das constatações visualizadas in loco e 

da possibilidade de somar e melhorar o atual sistema de saúde, essas questões são pontos para serem 

discutidas por este colegiado, uma vez que são alvo de reclamações por parte da comunidade assistida 

pela equipe. Sra. Ticiana relata que reuniu com a Sra. Camila para montar um instrutivo com metas a 

serem alcançadas e o intuito de fortalecer as ações daquela unidade. Que os ACS foram advertidos por 

não realizarem as atividades inerentes às suas atribuições, conforme a portaria 2488/2011.  Que foi 
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estipulado até o mês de fevereiro para a melhoria dos resultados da equipe. Sra. Flavia relata que todas as 

UBS têm seus problemas, porém reclama de não ver esta postura diante da equipe odontológica. Que 

estão aquém de todos os outros profissionais atuantes nas UBS, pois não cumprem horários, folgam 

quando querem, e não são cobrados ou responsabilizados por isso. Sr. José Claudio, relata que está ciente 

destes fatos e tem cobrado do coordenador da saúde bucal, que seja realizada a mesma postura com todos 

os funcionários, de forma a moralizar os serviços. E cita que este assunto já foi pauta de reunião deste 

conselho, inclusive com ciência deste, para a solicitação de suspensão de repasse junto ao fundo nacional 

de saúde. Que uma das implicações para esta atitude, foi justamente o não cumprimento da carga horária 

estipulada pela portaria 2488 e da dificuldade para sanar este, devido aos diferentes vínculos trabalhistas 

dos profissionais odontológos, com cargas horárias diferenciadas de 20 horas, 30 horas e 40 horas.  Que 

infelizmente tem buscado sanar essas dificuldades, que esbarram em aspectos jurídicos e trabalhistas. xxx 

6) Informes gerais: Sr. Luiz sugere que seja comunicado aos representantes do Asilo Vicentino, 

citando à importância da participação daqueles conselheiros nas reuniões e também ao seu suplente 

representante das organizações evangélicas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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