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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e seis de janeiro de 

dois mil e dezeseis, às 14horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. Programação Anual de Saúde 2016 (Sra. Angélica); 2. Relatório Preliminar de Auditoria 

(Sr. José Cláudio); 3. Protocolo de Fraldas (Sra. Ticiana); 4.Informes gerais. Estavam presentes na 

reunião os conselheiros titulares e suplentes: Tiago Andrade Ferreira, Samira C. Freitas Carvalho; Neusa 

Dias Custódio, Dalva Aparecida Militão e Ticiana Angélica dos Santos. Também estava presente: 

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

Primo, que veio a reunião a pedido da Sra. Jacqueline do NAVI, que não pode vir por motivo de saúde.xx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Conselheira do CMS, Sra. Dalva, às 14h00min, após a 

verificação do quórum e a pedido da Vice Presidente do CMS, Sra. Silvia que pediu para ausentar antes 

do inicio da mesma por problemas de saúde. Sra. Angélica informa que o presidente do CMS Sr. Luiz, 

justificou sua ausência e também as conselheiras Jacqueline e Flávia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 15/12/2015: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião ordinária do dia 15/12/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Programação Anual de Saúde (PAS) 2016: Sra. Angélica, explica que a PAS, constitui um dos 

instrumentos de planejamento do SUS, trazendo um conjunto de ações, os recursos financeiros e outros 

elementos que permitam concretizar os objetivos definidos no Plano Municipal de Saúde para o ano em 

exercício. Que para a PAS 2016, foram utilizados os indicadores de saúde que constam no Plano 

Municipal de Saúde 2014/2017, como princípios e diretrizes políticas do SUS e Compromissos do 

governo Municipal. Que estes indicadores são os pactuados junto ao Ministério da Saúde, com vistas ao 

fortalecimento do Planejamento integrado do SUS. Que além destes indicadores serão norteadores das 

ações em saúde do município, os demais indicadores pactuados junto à esfera Estadual, como os do 

Programa Saúde em casa, Projeto de Fortalecimento da Vigilância, entre outros. Que as ações para o 

alcance dos indicadores foram distribuídos em um rol único de acordo com cada bloco de financiamento. 

Que para o ano de 2016, a despesa fixada para a Saúde é de R$ 12.678.423,00, sendo para a Atenção 

Básica R$ 4.920.206,00, para a Assistência Ambulatorial e Hospitalar (MAC) R$ 5.960.312,00, 

Assistência Farmacêutica R$ 248.505,00, para Vigilância Sanitária R$ 6.004,00,Vigilância 

Epidemiológica R$ 540.516,00 e Administração Geral R$ 926.674,00. Que o PAS trata-se de um 

instrumento dinâmico, de continua reformulação e que possa ser monitorado, avaliado e corrigido em um 
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processo continuo e em parceria com o conselho municipal de saúde. Após os esclarecimentos, a PAS 

para o exercício de 2016, foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Relatório Preliminar de Auditoria:Sr. José Cláudio, informa para conhecimento deste conselho, 

que em 18/12/2015, chegou ao município o relatório preliminar de Auditoria que foi realizado em maio 

do ano passado. Que a auditoria foi realizada na Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio, realizada 

pelos Auditores do Núcleo Macro Triângulo Sul.  Que foi voltada para a área financeira e assistencial 

relacionada à Santa Casa, a fim de apurar a compatibilidade entre os repasses federal e estadual ao FMS 

Ibiá, destinados à assistência ambulatorial e hospitalar e a regularidade de sua aplicação. Que das 29 

(vinte e nove) constatações, 23 (vinte e três) não estão conforme. Que o município terá 30 dias para 

manifestar-se com relação às constatações não conformes apontadas no relatório preliminar, e que esta 

secretaria de saúde, já pediu a prorrogação de mais 30 dias para sua manifestação, em decorrência ao 

recesso de natal e ano novo. Que uma das não conformidades envolvendo recursos financeiros, deverá ser 

sanada com o encaminhamento do comprovante de devolução de recurso para a conta do MAC, no valor 

atualizado de R$ 65.319,23. Esclarece as duvidas dos conselheiros presentes e informa que todos os 

encaminhamentos desta auditoria serão repassados para a ciência deste conselho. Que enviará copia da 

integra do relatório e demais informações recebidas aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Protocolo de Fraldas:  Sra. Ticiana, que conversou com o Sr. Reginaldo da Ação social para 

verificar necessidade de adequação do protocolo de fraldas. Que não houve alterações do protocolo já 

apresentado aos conselheiros anteriormente após conversa com a Ação Social. Que o Protocolo de Fraldas 

a ser instituído e formalizado pela secretaria tem como intuito de garantir uma melhor e criteriosa 

distribuição das fraldas. Que o parâmetro para a distribuição das fraldas é de 02 trocas diárias para 

usuários acima de 60 anos, em caráter complementar, pois estes podem contar com o auxilio do programa 

farmácia popular (Portaria GM/MS n° 3218/2010) e para os menores de 60 anos, 03 trocas diárias. Que o 

fluxo seguido é que o usuário apresente à Secretaria Municipal de Saúde, o requerimento de solicitação de 

insumos excepcionais. Que em seguida será solicitado ao Centro de Referencia de Assistência Social a 

execução do estudo social e em seguida a documentação segue para a analise da comissão de avaliação e 

analise para o fornecimento de insumos especiais da secretaria de saúde. Sendo que após deferido o 

processo pela comissão instituida, há a necessidade de atualização trimestral do relatório médico para a 

manutenção do cadastro.  Posteriormente à sua explanação e esclarecimentos, o conselho de saúde 

deliberou favorável à instituição do mesmo, sendo aprovado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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

Tiago Andrade Ferreira..................................................................................................................... .......... 

Samira C. Freitas Carvalho.............................................................................................. ........................... 
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Neusa Dias Custódio.......................................................................................................... ......................... 

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

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

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

José Claudio de Paiva Reis .................................................................................................. ........................ 

Luciléia Alves Primo.................................................................................................................................... 
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