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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em quatorze de dezembro  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° e 4° Bimestre (Sr. José Claudio), 2.  2° Relatório Quadrimestral de 2016 (Sra. 

Angélica), 3. Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio referente aos meses e 

maio a novembro de 2016 (Sr. Hênio); 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros 

Luiz Antonio Rodrigues, Celso Junior de Freitas, Tiago Andrade Ferreira, Dalva Aparecida Militão, 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa e Fabiele Parra Lomaz. Também estavam presentes: 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, Henio Vilaça Leopoldino, Marilene 

Aparecida de Freitas Pires, Tania Aparecida Quintino Ferreira e José Claudio de Paiva Reis. xxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h35 min. Não 

havendo quorum, Sr.Luiz, em consenso com os demais presentes manteve a reunião, uma vez que não 

havia na pauta de hoje assuntos para aprovação, e sim para ciência. Sra. Angélica informa justifica a 

ausência da conselheira Ticiana e informa que conforme deliberado na reunião anterior o Sr. Henio, 

diretor superitendente da Santa Casa de Misericordia Padre Eustáquio, encaminhou oficio a esta secretaria 

substituindo a conselheira Silvia pela Sra. Fabiele, por motivo de doença. Também informa a presença da 

equipe de transição do novo governo, representada pela Sra. Tania e Sra. Marilene na reunião. xxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 29/11/2016: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

Ordinária do dia 29/11/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. SIOPS 3°, 4° e 5° Bimestre: Sr. José Claudio realiza um levantamento comparativo referente ao 

ano de 2015 em relação a 2016. Apresenta planilha detalhada contendo as receitas e as despesas com 

saúde, separadas por bloco. Além de apresentar o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de 

saúde, conforme os limites constitucionais. Que com relação a este percentil, foram utilizados 24,46%, 

26,28% e 26,86% respectivamente aos 3°, 4° e 5° Bimestre. Que em relação ao quadro comparativo entre 

os anos de 2015 e 2016, observou-se que os valores mantiveram o mesmo parâmetro das despesas. Em 

seguida esclarece alguns questionamentos dos presentes e encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxx  

2. 2° Relatório Quadrimestral de 2016:. Sra. Angélica, relata que o Relatorio quadrimestral segue 

o padrão definido o SARGSUS. Que conforme já relatado na reunião anterior, houve atraso da 

disponibilização do SIOPS, e conseqüentemente como os sistemas são interligados a parte da execução 
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orçamentária estava em branco. Que com a homologação dos 3°, 4° e 5° bimestre do SIOPS, esta questão 

foi sanada, possibilitando esta apresentação. Explica que o relatório possui em sua estrutura dados de 

identificação, onde constam dados do secretário, sobre o plano municipal de saúde e as primeiras 

considerações. Em seguida cita o relatório de execução orçamentária, resumidamente, uma vez que o 

mesmo já foi apresentado anteriormente pelo Secretário José Claudio. Informa que não houve auditorias 

no período avaliado. Que com relação aos tipos de estabelecimentos e de administração. Há 17 tipos de 

estabelecimentos e destes 13 são de natureza municipal e 03 privadas. Descreve um a um os 

estabelecimentos segundo a fonte do SCNES. Que com relação aos procedimentos por bloco, apesar de o 

sistema oferecer alguns dados relacionados às quantidades aprovadas em valores, optou por anexar as 

todas as produções ambulatoriais e hospitalares do período, além da avaliação do 2° quadrimestre do 

projeto de fortalecimento da Vigilância em Saúde do Estado, conforme também realizado na apresentação 

do 1° quadrimestre. Que com relação aos indicadores de saúde, o sistema informa que não há dados para 

o ano do RQ no SISPACTO. Informa, entretanto os indicadores de monitoramento quadrimestral que 

compõem este foram calculados de acordo com a base de dados municipal. Responde aos 

questionamentos e finaliza. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio referente aos meses e 

maio a novembro de 2016: Sr. Henio, apresenta a prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia 

Padre Eustáquio, referente aos meses de maio à novembro de 2016, informando que ficará em aberto o 

ultimo mês deste ano, para uma próxima reunião. Apresentou o discriminativo de utilização do recurso no 

período mencionado. Informou também aos presentes sobre os procedimentos cirúrgicos que foram 

realizados no período, sendo 18 em maio, 19 em junho, 20 em julho, 18 em agosto, 20 em setembro, 19 

em outubro e 12 em novembro; totalizando 126 procedimentos cirúrgicos.  Além de autorizadas 303 AIH 

e apresentar o rol de procedimentos executados no período, em destaque as consultas no Pronto Socorro 

que somaram 18.000 atendimentos, aproximadamente 2.500 atendimentos mensais e 86 atendimentos ao 

dia. Esclarece aos conselheiros e também às perguntas dos outros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes Gerais: Sr. Luiz, agradece aos conselheiros pela presença e pelo trabalho realizado 

neste ano por todos neste conselho, desejando  boas festas. Também agradece a presença do Sr. Henio, da 

Sra. Tania e Marilene da equipe de transição e parabeniza o trabalho realizado na Santa Casa.  xxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 30 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 

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

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

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

Dalva Aparecida Militão.............................................................................................................................. 
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Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa................................................................................................ 

Fabiele Parra Lomaz..................................................................................................................................... 

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

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

Marilene Aparecida de Freitas Pires................................................................................................................ 

Tania Aparecida Quintino Ferreira .............................................................................................................. 

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