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 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e oito de junho de 

dois mil e dezesseis, às 13horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas:  1. Equiparação de gastos e despesas de acordo com os índices de preço ao consumidor – 

Santa Casa de Misericordia Padre Eustáquio (OF. SCMPE n° 18/2016 - Sr. Henio); 2. Aditivo para 

atendimentos em especialidade Ortopedia e Traumatologia em Urgência - Santa Casa de Misericordia 

Padre Eustáquio (OF. SCMPE n° 17/2016 - Sr. Henio); 3. Plano de Ação Municipal de Promoção à Saúde 

(Sra. Ticiana); 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: 

Evaldo Luiz Borges, Luiz Antonio Rodrigues, Flavia Rodrigues Carvalho, Tiago Andrade Ferreira, 

Priscila Cristina L. R. Correa, Silvia Brito Costa,  Katia Patricia Gomes Basilio, Adriana Cristina de 

Souza e Ticiana Angélica dos Santos. Também estava presente: Henio Vilaça Leopoldino e Angélica 

Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

verificação do quorum. Sra. Angélica justifica a ausência da conselheira Dalva.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação das Atas das Reuniões do dia 31/05/2016 e 21/06/2016: Realizada a 

leitura da Ata da Reunião ordinária do dia 31/05/2016 e da reunião extraordinária do dia 21/06/2016, 

sendo aprovadas e assinadas pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Equiparação de gastos e despesas de acordo com os índices de preço ao consumidor – Santa 

Casa de Misericordia Padre Eustáquio:  Sr. Henio, relata que como não houve reajuste nos anos de 

2015 e 2016, e a constante alteração nos preços de medicamentos, materiais, serviços médicos, despesa 

com pessoal, entre outras despesas, vem apresentar diante das justificativas acima listadas, a solicitação 

de acréscimo de no mínimo 15% sobre o valor atual de recebimento de subvenção, ou seja o valor de 

mais R$440.000,00 anuais, totalizando o valor anual de subvenção de R$ 4.140.000,00 para 2017. 

Também, segundo o Sr. Henio, este valor visa incluir os novos investimentos a serem iniciados como o 

serviço de nutrição enteral e ortopedia; e a manutenção da prestação dos serviços executados atualmente 

de acordo com o plano de trabalho, evitando o corte parcial dos serviços médico-hospitalares. Que com a 

proximidade da elaboração da LDO 2017, traz para conhecimento deste conselho a solicitação de 

acréscimo de 15% na subvenção para a Santa Casa, a ser encaminhada a Secretaria Municipal de 

Planejamento. Sendo acatada pelos presentes a ciência da solicitação de acréscimo de 15%. Xxxxxxxxxxx 
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3) Aditivo para atendimentos em especialidade Ortopedia e Traumatologia em Urgência - 

Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio: Sr. Hênio, esclarece que a solicitação do aditivo de 

atendimentos na Ortopedia e Traumatologia no valor de R$ 60.000,00 por semestre, valor referente ao 

atendimento em urgência e emergência no PS e ambulatório de ortopedia. Que este segundo Sr. Hênio, é 

um recurso que será devolvido pela câmara ao executivo, no intuito de arcar com o pagamento desta 

especialidade. Que muito colaborará no atendimento de pequenas fraturas, maior número de ocorrências 

no PS e que muitas vezes eram encaminhadas para outros hospitais. Além de melhorar a logística, 

principalmente com o deslocamento de ambulâncias para casos eletivos. Sra. Priscila pergunta ao Sr. 

Henio se neste valor estão inclusos os outros procedimentos que poderão ocorrer com a contratação da 

especialidade, citando como exemplo, a realização de pequenas aplicações de corticóides que eram 

solicitadas pelo profissional anteriormente. Sr. Henio informa que o suporte será realizado pela Santa 

Casa. Sra. Ticiana, também relata que a contratação da ortopedia, também gera um aumento de 

solicitações de ressonância. Que recentemente passou um oficio desta secretaria aos médicos da atenção 

primária, informando sobre o fluxo da solicitação da mesma. Sr. Henio esclarece que seria interessante 

reunir com o ortopedista posteriormente para orientações do fluxo. Sra. Adriana refere que seria 

importante a priorização da demanda e a orientação aos clínicos da APS, pois a ciência de haver o 

ortopedia atendendo na rede, com certeza haverá um aumento de encaminhamentos. Sra. Priscila cita a 

importância da definição de fluxo devido à demanda que com certeza irá ocorrer, a normatização do 

fluxo. Sr. Henio explica que o novo plano de trabalho da Santa Casa com o aditivo de R$60.000,00 para o 

segundo semestre, apresentado inclui então a contratação do medico especialista em Ortopedia e 

Traumatologia no PS no valor discriminado de R$ 40.000,00 para atendimento da demanda espontânea e 

de R$ 20.000,000 para o atendimento ambulatorial em ortopedia, para a quantidade programada de 80 

consultas mensais. Após esclarecimentos e discussões, o plano foi acatado pelos membros do conselho. x 

4) Plano de Ação Municipal de Promoção à Saúde: Sra. Ticiana apresenta aos conselheiros para 

ciência o Plano de Ação Municipal de Promoção à Saúde, em conformidade com a Resolução SES/MG 

n° 5.250/2016, que institui a Política Estadual de Promoção da Saúde. Que as ações de promoção à saúde, 

estavam incorporadas ao Projeto de Fortalecimento da Vigilância à Saúde e que neste ano voltaram para a 

Atenção Primária por meio da política de promoção à saúde. Que será repassado ao município o incentivo 

financeiro de apoio às atividades de promoção da saúde, no valor de R$ 20.075,04 anuais de acordo com 

o cumprimento dos indicadores, havendo uma parte do recurso fixa e a outra parte variável. Que o  

incentivo financeiro para cofinanciamento das ações de promoção da saúde deverá ser utilizado pelo 

município, exclusivamente, em ações e serviços de promoção da saúde e para atendimento de despesas de 

manutenção e custeio. Sra. Ticiana esclarece que o Plano de Ação Municipal de Promoção à Saúde, 

consta de dados do município, as ações de promoção à saúde já executadas, os espaços disponíveis para a 

execução das atividades e os profissionais que atuam na realização da promoção á saúde.  Que com 
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relação à parte de aplicação do incentivo financeiro e as atividades a serem realizadas em concordância 

com a meta estipulada são: iniciar junto às gestantes pratica corporal especifica; aumentar o nível de 

informação da população sobre os benefícios da atividade física regular e hábitos de vida saudáveis; atuar 

incentivando o tratamento não medicamento e a alimentação saudável  através de ações de educação em 

saúde; garantir o fornecimento de atividade física supervisionada 3xsemana; manter a realização do grupo 

de hidroginástica voltada para as condições que envolvem alterações musculoesqueléticas 3xsemana 

(ação sazonal); realizar o acompanhamento nutricional das crianças menores de dois anos e realizar a 

busca ativa das famílias beneficiarias do perfil saúde do Programa Bolsa Familia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes gerais: Sr. Luiz parabeniza o Sr. Henio pela melhora no atendimento aos pastores na 

instituição. Também repassa ao Sr. Henio, a insatisfação de alguns usuários com relação ao serviço de 

ultrassonografia, principalmente pela falta de educação dos profissionais e na demora para agendamento 

do exame. Sr. Henio esclarece que há uma demanda grande de solicitação dos exames e por este motivo 

há de fato uma demora para agendamento, porém há a priorização para gestantes e urgências.  Sr. Henio 

discute com os conselheiros sobre o descaso com a manutenção das ambulâncias. Que como as 

ambulâncias são da prefeitura, estas ficam lotadas na garagem da mesma e a logística de utilização das 

mesmas dificulta e atrasa sua utilização. Que para o futuro seria ideal que a Santa Casa fizesse a gestão 

das ambulâncias. Sr. Luiz solicita em consenso com os conselheiros o envio de um oficio deste conselho 

para o executivo com a possibilidade de lotar as ambulâncias na garagem da Santa Casa, e que as mesmas 

estejam equipadas, limpas e abastecidas. Sr. Luiz também sugere que sejam realizados esclarecimentos 

semanais, sobre assuntos diversos da saúde na radio da cidade. Que muitos escutam a radio diariamente e 

que na visão dele, de nada adianta distribuir panfletos, que normalmente não são lidos. Que a secretaria 

de saúde poderia ter um espaço na radio para esta função, de esclarecer e veicular noticias. Sendo a 

sugestão do Sr. Luiz bem recebida pelos conselheiros. Sr. Henio entrega o convite para este conselho, 

para a inauguração da Reforma e ampliação do setor de nutrição, radiologia, laboratório hospitalar e 

central de materiais esterilizados, amanhã 29/06 às 16 horas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas 35 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Evaldo Luiz Borges....................................................................................................................................... 

Luiz Antonio Rodrigues....................................................................................................... ......................... 

Flavia Rodrigues Carvalho............................................................................................................................ 

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

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

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

Katia Patricia Gomes Basilio........................................................................................................................... 
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Adriana Cristina de Souza....................................................................................... ...................................... 

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

Henio Vilaça Leopoldino.............................................................................................................................. 

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