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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 44 (verso) à 45 (verso) 
 

 DATA: 29/11/2016 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e nove de novembro 

de dois mil e dezesseis, às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. SIOPS 3° Bimestre (Sr. José Claudio), 2.  2° Relatório Quadrimestral de 2016 (Sra. 

Angélica), 3. Plano de trabalho e metas da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio 2017 (Sr. Hênio); 

4. Plano operativo ambulatório/hospitalar – MAC/SUS 2017 (Sr. Hênio) e 5. Informes gerais. Estavam 

presentes na reunião os conselheiros Evaldo Luiz Borges, Neusa Dias Custódio, Luiz Antonio Rodrigues, 

Celso Junior de Freitas, Tiago Andrade Ferreira, Dalva Aparecida Militão, Kátia Patrícia Gomes Basílio, 

e Ticiana Angélica dos Santos. Também estavam presentes: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo 

deste conselho, Henio Vilaça Leopoldino, Natalia Juvêncio e Renato José da Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h15 min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica justifica a ausência dos conselheiros: Priscila e Silvia. E as saídas 

das conselheiras Flavia e Adriana, representantes dos segmentos de trabalhadores da saúde e do governo, 

respectivamente, por desligamento da Secretaria Municipal de Saúde. E que representando o NAVI, a 

Sra. Jacqueline enviou a Sra. Natalia para representá-la, por motivo de doença. Também solicita a 

supressão das pautas 1 e 2, pois houve um contratempo e o secretário José Cláudio não pode comparecer 

à reunião de hoje e a pauta do relatório quadrimestral pois não houve a finalização do SIOPS 4° bimestre, 

e por esta razão toda a parte da execução financeira está em branco. Proposta acatada pelos conselheiros.   

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 25/10/2016: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

Ordinária do dia 25/10/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. SIOPS 3° Bimestre: Pauta suprimida em consenso com os conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. 2° Relatório Quadrimestral de 2016: Pauta suprimida em consenso com os conselheiros. xxxxx 

3. Plano de trabalho e metas da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio 2017: Sr Henio 

informa que para o presente plano, houve a necessidade de reajuste financeiro em relação ao plano atual, 

principalmente devido ao aumento nos custos dos insumos, medicação, pessoal, entre outros. E que para a 

manutenção dos serviços prestados pela instituição e atualmente pelo serviço de ortopedia, foi acrescido o 

valor de R$ 681.336,00 anuais. Que a subvenção para o ano de 2017, será de R$4.281.336,00, sendo R$ 

356.778,00 mensais.  Que fazem parte do plano de trabalho da Santa Casa os valores referentes aos 

serviços de procedimentos hospitalares (partos, ortopedia, cirurgias, pediatria, clinica médica, entre 
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outros), de atendimento médico no Pronto Socorro (24 horas e Clinica Médica) e os serviços de hotelaria 

no pronto atendimento e clinica de internos. Em seguida esclarece aos questionamentos dos conselheiros 

presentes e o presente plano foi aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Plano operativo ambulatório/hospitalar – MAC/SUS 2017: Sr. Henio esclarece que para o 

plano referente aos recursos MAC, não houve alteração financeira dos valores executados pelo plano 

atual em exercício. Que o valor total do convênio é de R$ 753.871,56, sendo estes distribuídos em R$ 

34.032,20 para os procedimentos ambulatoriais (pequenas cirurgias, apoio diagnostico, entre outros) e R$ 

28.790,43 para os procedimentos hospitalares (Clinica cirúrgica, obstétrica, pediátrica e médica). Que os 

valores são apurados mensalmente por meio de relatórios e repassados mensalmente para a Santa Casa. 

Posteriormente à sua explanação e esclarecimentos, o mesmo foi aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxx   

5. Informes Gerais: Sra. Angélica informa que a secretaria municipal de saúde recebeu o Relatório 

final da Auditoria Especial, realizada em maio de 2015, com a atenção voltada para a área financeira e 

assistencial relacionados à Santa Casa, realizada pelos Auditores do Núcleo Macro Triângulo Sul. Que já 

foi repassado anteriormente a este conselho o relatório preliminar de Auditoria e que na época das 29 

(vinte e nove) constatações, 23 (vinte e três) estavam não conforme. Que neste período o município 

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

algumas foram acatadas e outras continuaram não conformes, principalmente as que envolvem a 

reestruturação do serviço de controle e avaliação e da regulação. No relatório final, das 29 (vinte e nove) 

constatações, 14 (quatorze) continuaram não conforme após a manifestação do município, 08 (oito) foram 

acatadas e 01 (uma) acatada parcialmente. Que para as constatações não conformes foi aplicada a 

penalidade de advertência escrita e encaminhamento para os setores relacionados na instancia estadual. 

Que o município irá verificar possibilidade de interpor recurso em relação a duas não conformidades do 

relatório final. Em seguida mostra aos conselheiros item por item as constatações que não foram acatadas 

e as acatadas. Também na oportunidade, expõe o extrato atualizado dos repasses fundo a fundo do MS 

referente ao Mês de novembro/2016. Que neste mês entrou o recurso do bloco de investimento, 

relacionado a aquisição de equipamentos para a atenção Primaria no valor de R$ 299.970,00, emenda 

parlamentar deputados Aelton, Eros e Diego. Que posteriormente, trará a este conselho a planilha 

detalhada dos itens a serem adquiridos com este recurso. Sr. Renato cita as dificuldades da instituição 

Santa Casa, no que se refere às ambulâncias, principalmente pela logística do fluxo, manutenção e 

limpeza das mesmas. Sr. Luiz relata que esse assunto já foi assunto discutido neste conselho e solicita que 

seja reiterado ao chefe do executivo, novo oficio referente à esta demanda. Que volta a frisar a baixa 

participação popular, seja no conselho como em outras ações. Que acha importante que seja viabilizado 

um melhor meio de comunicação com a sociedade para informar e orientar. Que acha interessante um 

programa na radio para divulgar as ações do conselho, da secretaria de saúde e outras informações 

relevantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 50 minutos 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

Celso Junior de Freitas.................................................................................................................................... 

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

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

Kátia Patrícia Gomes Basílio........................................................................................................................ 

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

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

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

Natalia Juvêncio.............................................................................................................................................. 

Renato José da Silva......................................................................................................... ............................ 
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