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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 2 

Livro ATA pág. N° 90 
4 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quatorze, (01/04/2014), às 16 hs 15 min., no 
6 POSTO DE SAÚDE PSF/ESF III, Dedithe Do Coração De Jesus Figueiredo, Rua Dos Militares Esq. 7 C/ Av. Goiás E Rua dos Fazendeiros s/n°, Santa Monica, Mozarlândia, Goiás. Próximo a Escola Municipal Chagas Guedes, realizou-se a CENTESIMA PRIMEIRA (101a) REUNIAO 
9 
8 

ORDINARIA. O Conselheiro Elvis Maurício do Amaral, Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
10 Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo à abertura dos trabalhos, passando a 
11 palavra para o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira que apresentou a pauta da reunião do CMS Pauta 
12 n° 016/2014, no qual consta; Leitura da ATA da ultima reunião; Apreciação dos Relatórios 
13 Quadrimestrais de 2013; Apreciação do RELATORIO ANUAL DE GESTAO RAG 2013; Apreciação 

da Tabela de valores Planilha de Pagamento para os Médicos e outros assuntos relacionados à 
15 
14 

saúde; foi feito uma explicação a todos sob o motivo da reunião ser realizada no POSTO DE 
SAUDE PSF/ESF III, Dedithe Do Coração De Jesus Figueiredo e faz um convite a todos para 
conhecer a unidade, iniciando-se então a leitura da ATA CENTÉSIMA (100a) REUNIÃO 

6 

17 

EXTRAORDINARIA, que após a sua leitura, foi aprovada por unanimidade por todos os 
conselheiros presentes devendo ser corrigido um erro na digitação, prosseguindo então com a 

18 
19 
20 
21 

leitura da Pauta n° 016/2014, ficando a apreciação do RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 
2013, para a próxima reunião, a Secretaria Municipal de Saúde, data a ser confirmada, Sirley da 
Silva Mendanha faz uma explicação sob o RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2013 e solicita que seja 22 
incluido na próxima pauta a Programação de 2014 e a Resolução para que seja incluido no 

24 Sistema e explica também, sob os problemas encontrados no Sistema do DATASUS, dos prazos 

limites, das penalidades que serão aplicadas ao municipio e pede que na próxima reunião seja 
feita em um local que tem acesso a internet, o Sro Abrão Gomes de Gouveia, pergunta se a 

25 
26 

reunião será na sala do conselho, ela informa que a sala onde está à psicóloga Sr.a Carmem será 27 
28 disponibilizada para o Conselho, que está aguardando o Sro Joel terminar a reforma na Secretária 
29 de Saude, prosseguindo então com o item da pauta, a apresentação dos Relatórios 

Quadrimestrais de 2013, apresentado pelo Sro Romualdo Gama, depois de entregue um rlatório 30 
contendo as informações referentes, as receitas e os gastos, iniciando com o primeiro 

32 quadrimeste, de janeiro a abril, onde foram feltas explicaçöes referente aos gastos e as receitas 
do proprio municipio, Estado e União, explica que o municipio é obrigado a aplicar quinze 33 
porcento na saúde, faz explicações sob a tabela de valores orçados em 2012 para 2013, que 34 

35 assim que finda o quadrimestre é feito uma atualização, que a previsão pode ser retida pela 
36 propria União, explica sob as despesas, diz que as prestações de contas são avaliadas da forma 

tripartite, onde inicia com o Conselho Municipal de Sáude, para o Tribunal de Constas do 37 
Municipio e depois para a União, que a falta da não prestação para alguns destes orgãos, poderá 38 

39 o municipio perder recursos, a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Sirley da Silva Mendanha, 
40 informa que devido a gestão anterior não ter feito o SIoPS 2012, não tinha informações no 
41 sistema, que apartir dessa todos os relatorios serão apresentados desta forma, o conselhelro, Sro 
42 Rafael de Souza Araújo, solicita que as informações sejam mais detalhadas, o Sro Romualdo 
43 Gama, se compromete para o proximo relatorio de 2014, será feito um modelo separado do 
44 SIOPS, onde constará todos os gastos por area, para avaliação dos conselheiros e outro para o 
45 ministerio, a Secretaria Municipal de Saüde, Sra Sirley da Silva Mendanha, convida a todos para 
46 participar a audiencia publica da LDO, o S Romualdo Gama, informa sob uma resolução do 
47 Supremo Tribunal Federal, para Assistêncla Social está vetada a aquisição de medicamentos, será 
48 tudo custeado pela saúde, após varios questionamentos e sugestöes sob apresentação para o 
49 proximo relatorio, passando para a apresentação do Relatorio do segundo quadrimestre de 2013, 
50 onde fez explicações sob as diferenças dos valores do primeiro quadrimestre, explica tambem que 
51 a união só recebe o SIOPS até 32,99 % de aplicação dos recursos publicos na saúde, que acima 
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disso, pode ter problemas nas constas dos municipios, seguindo para a apresentação do Relat 
53 do tercelro quadrimestre de 2013, onde fez explicações sob as diferenças das previsóes 
54 relação aos outros valores do quadrimestre anterior, onde o municipio passou com saldo m 

55 acima, devldo o valor do resto a pagar, que são referentes à construção de unidade de sar 
56 fizeram explicaçöes sob os dois tipos de contas de resto a pagar e como é feit0 O repasse 

verbas, dos prazos pequenos para execuç�o de projetos e da forma do sequestro do dinhe. 

após apresentação do Relatório do QUADRIMESTRAL (RREO -Relatório Resumido d 
57 
58 
59 Execuçáo Orçamentária), elaborado pela Secretária Municipal de Saúde, Sirley da Si 

60 Mendanha e apresentado pelo Sro Romualdo Gama, contendo as intormações financeiras, reg 

61 fisicas, ofertas e produção de serviços na saúde, referente ao primeiro, segundo e terceirg 
62 quadrimestre do ano de 2013, foi confirmado que para o próximo relatôrio as informaçie 

63 serão mals bem detalhadas discriminando os gastos por setor, o Conselho Municipal de Sause 
64 através de seus conselheiros aprova com ressalvas o relatório, pelo Sro Abrão Gomes de Gouvea 

65 Elvis Mauricio do Amaral, Marlene Vieira Costa, Jaires Soares Ferreira, Maria Eleuza Ferraz de 
66 Lima, totalizando cinco votos, um voto a favor da Senhora Sirley da Silva Mendanha, um vot 
67 contra do Sro Rafael de Souza Araújo, que fez um breve comentário da forma que as informaçoes 
68 estão apresentadas, assim totalizando sete membros, houve novas ponderações entre s 
69 conselheiros, o Sre Abräo Gomes de Gouveia, presidente do conselho, faz comentário referente 
70 demora em atender aos pedidos, da falta de estrutura do conselho para trabalhar, foi sugenigo 
71 pelo Sro Romualdo Gama, incluir na LDO um local próprio ou alugado com auditório para s 
72 conselhos existentes no municipio, prosseguindo para o próximo assunto da pauta que é a 
73 apreciação da Tabela de valores dos trabalhos executados empresas ou profissionais autônomes 
74 de prestação de serviços na área da saúde para o exercício de 2014 a 2016, no qual foi explicac 

75 pela Sra sirley da Silva Mendanha, Secretária Municiapal de Saúde, a forma de como será feito os 
76 reajustes para estes profissionais nesse periodo, sendo estes valores liquidos, comentarios foram 
77 feitos, opniões e sugestões foram dadas, novas explicagões da dificuldade de contratar 
78 profissionais da area da saúde, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, sugere que ao fazer o reajuste 
79 ser ele dado em igual percentual para todos os profissionais contratados, ela informa que o 
80 aumento que está vigorando foi dado pelo secretário anterior, o Sro Sro Rafael de Souza Araújo, 
81 questiona esse aumento sem ter cido aprovado pelo conselho de saúde, ela informa que foi 
82 
83 

apresentar no conselho e quanto ao outro foi um acordo entre o secretário anterior e orientada 
os médicos, foi sugeriado a Secretária Municipal de Saúde, a Sra Sirley da Silva Mendanha, 
refazer a tabela de valores, indicando um indicie desque que não comprometa a financeiramente 
a secretaria, que servirá como base para os reajustes dos profissionais contratados, ela explica a 
vantagem de contratar uma cooperativa, ficando decidido que os valores que foram dados 
permanecem e que para o proxim0 reajuste o percentural serà igual para todos proficionais 
contratados, será escolhido o indicie que servirá como referencia, mas sendo observado as 

84 
85 
86 
87 

88 
89 condições financeiras do Fundo Municipal de Saúde, o Sr0 Abrão Gomes de Gouveia, presidente 
90 do conselho, atendendo um pedido da Sra Marilene Vieira Costa, proprietaria da farmacia Santa 
91 Mônica, abrir a farmacia do setor Nova Mozarlândia no dia 18/04/2014, devido ao fato da 
92 farmacia que iria abrir neste dia ter encerrado suas atividades, ficando aprovado este pedido. Não 
93 havendo mais nada a tratar foi declarado encerrada a reunião ordinária Conselho Municipal de 
94 Saúde às 18 hs 20 min, o presidente agradece a presença de todos. Para constar eu, Edivaido 
95 Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado d 
96 CENTÉSIMA PRIMEIRA (1018) REUNIAO ORDINÁRIA, que após sua leitura, se aprovada, devera 
97 ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes e 
98 Gouveia, Elvis Mauricio do Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Sirley da Silva Mendanha, Mariene 
99 Vieira Costa, Rafael de Souza Araujo, Jaires Soares Ferreira, Maria Eleuza Ferraz de Lima. 

100 
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102 

103 anha bituga 1hMOA d h. IiHhaiLaPa i VK 
104 

105 22lrap 
106 

FIM 

SUS 
uniciPar do 

CES-GOp 

SUS BASAUE 
Conselh 
Nacional 
de Saúde 

seiho 

o Baut Conselho Estadual 
MOZARLÁNDIA GO de Saúde de Coiás 


