ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019, EM CUMPRIMENTO DO § 5º, DO
ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.
Às 08:40hs do dia trinta de setembro de dois mil e dezenove, nas dependências do Auditório da
Prefeitura, localizada na Avenida Tamoios, n.º 4031 – centro. realizou-se a Audiência Pública para
prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 2º (segundo) Quadrimestre de
2019. A audiência contou com a presença de servidores municipais (Agentes Comunitários de Saúde,
servidores dos Programas Saúde da Família do Estrela, Planalto e Cidade,servidores do Hospital,
servidores do NASF, Agentes de Endemias, Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde),
Vereador Imar, conforme lista de presença.

O Secretário Municipal de Saúde Edson Lima

Nascimento Filho deu início a audiência pública, cumprimentando a todos os presentes e esclarece
que a Audiência Pública está fundamentada no § 5º, do artigo 36, da Lei Complementar nº 141, de 13
de janeiro de 2012, Em seguida inicia a apresentação dos relatórios de Execução Orçamentária
(balancete da receita e da despesa), que ficaram registrados da seguinte forma: Receitas: receita
Patrimonial – R$24.093,58; Transferências correntes FNS: R$565.828,32; Transferências SES:
22.373,26; transferências do Município: R$1.339.837,72; Receitas de capital: 549.940,00, tendo um
valor total de receitas: R$$2.502. 072,88 (dois milhões quinhentos e dois mil setenta e dois reais
e oitenta e oito centavos); Despesa: Atenção Básica: R$556.631,80; Recurso do MAC
R$92.055,91; Recurso HPP: R$42.494,52 Vigilância Epidemiológica R$42.347,98; Vigilância
Sanitária: R$6.700,00, tendo um TOTAL DE DESPESAS RECURSOS DO SUS: R$740.229,71.
Despesas Recurso Próprio R$1.394.104,94; tendo um total de Despesas de R$2.134.335,15,
tendo um percentual aplicado de 25,18 %). Os relatórios foram abordados e lidos aos presentes de
forma individual. Logo após a apresentação dos referidos dados, passou-se para a apresentação dos
Relatórios das Atividades desenvolvidas por cada setor, destacando-se:
Procedimentos realizados na Atenção Básica UBS SAMARITANO, citados alguns: acompanhamento:
482; busca ativa: 58; cadastramento/atualização: 14; domicílios cadastrados: 419; convites para
atividades coletivas/campanha de saúde: 175; egresso de internação: 060; orientação/prevenção:
1.341; visita periódica: 308; consolidação bolsa família: 09; consulta: 25; exames:08; vacinas: 32;
acompanhamento: condicionalidade bolsa família: 38; criança: 165; domiciliados acamados: 11;
gestante: 10; pessoas com asma: 01; pessoas com câncer: 03; pessoas com desnutrição: 1; pessoas
com diabetes: 39; pessoas com hipertensão: 172, entre outros. Procedimentos realizados na UBS
São Francisco, citados alguns: acompanhamento - 2.413; busca ativa: 163; cadastro/atualização -

1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
663; convites para atividades coletivas/campanha de saúde - 141; egresso de internação - 53orientação/prevenção - 408; visita periódica – 2.198; ausentes - 146; condicionalidade bolsa família 31; consulta – 44; exames 12; vacina 84, entre outros procedimentos. Procedimentos realizados no
Posto de Saúde Tiradentes, citados alguns: acompanhamento 212; ;buscar ativa - 25; cadastro
atualização - 04; domicílios cadastrados 253; Egresso de internação - 02; Orientação / prevenção

-

428; Visita periódica-308; ausentes 308; condicionalidade bolsa família02; consulta 06; Exames - 03;
Vacina - 15; entre vários outros procedimentos/atendimento realizados no referido Posto de Saúde.
Atendimentos do Programa Saúde Bucal Centro de Saúde São Francisco , citados alguns:
primeira consulta odontológica programática - 43; orientação de higiene bucal - 201; consulta
agendada - 201; consulta de retorno - 128; consulta de manutenção em odontologia - 03; consulta do
dia - 22; aplicação de selante por dente - 12; aplicação tópica de flúor(individual por sessão) - 35;
exodontia de dente decíduo - 08; exodontia de dente permanente - 20, entre outro. Atendimentos dos
Núcleo de Apoio a Saúde - NASF, citados alguns: Psicólogo Clínico: Atendimento na UBS - 175;
consulta agendada - 157; atendimento a domicilio - 07; consulta agendada programada/ cuidado
continuado - 01; encaminhamento para CAPS - 09; Avaliação diagnóstico 20; procedimentos
clínicos/terapêutico - 24; retorno para consulta agendada - 159; saúde mental - 38; saúde sexual
reprodutiva 06; atividade coletiva em equipe - 12, entre outros. Nutricionista: atendimento na UBS 213; consulta agendada- 213 atendimento domicílio- 02; avaliação antropométrica - 213; prescrição de
planos alimentares manuscrito 213; laudos nutricionais 08; entre outros. Fisioterapeuta: atendimento
a domicílio - 27; consulta agendada programada/cuidado continuado - 27; avaliação/diagnóstico - 04;
procedimentos clínicos/terapêutico 27;retorno para cuidado continuado 25;

alta do episódio 02;

Atividade : Educação em saúde – 36, etc. Atendimentos de Epidemiologia, citados alguns: atendimento
anti-rábico 10; acidentes por animais peçonhentos 04; zica 01; dengue positivo 29; dengue negativo
26; hepatites virais 01; diarréia 29; toxoplasmose 01; Doenças por protozoários 03; Intoxicação
exógena 01; Intoxicação exógena 15. Vigilância Sanitária - Cadastros de estabelecimentos sujeitos a
Vigilância Sanitária - 161; inspeção dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária 03; inspeção
sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação 03; licenciamento de estabelecimentos
sujeitos a vigilância sanitária - 01; Atividade Educativa Para A População 120; Atividade Educativa

Para O Setor Regulado 03; No Setor de Endemias foram realizados procedimentos como:
levantamento de índica (visitas) -3.918; (PE) Ponto estratégico (visitas) – vacina anti-rábica 2.790;
coleta de amostras de água (programa vigiágua) - 48; LIRA (o levantamento de índice rápido do Aedes
Aegupti) – 283. Foram apresentados todos os procedimentos realizados no âmbito da Unidade Mista
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de Saúde, dentre eles: No setor Social foram desempenhados diversos trabalhos de assistência
social, dentre eles: agendamento complemento mamografias - 07; agendamento USG acompanhamento - 08; empréstimos de meios de locomoção - 08; devolução de meios de locomoção 11; encaminhamento. e agendamento oncologia - BCB - 02; laudo social - nutricional - 03; entre outros.
No Setor de regulação ouve os trabalhos normais de agendamentos pelo sistema SISREG - como
consulta de oncologia, ortopedia, diagnóstico por medicina nuclear urologia, ressonância magnética;
tomografia computadorizada, dentre outros vários exames regulados para Cacoal e Porto Velho,
conforme consta no relatório do setor. Procedimentos realizados na unidade Mista de Saúde,
como: consultas médicas- 2.182; consultas médicas pré-natal - 123; nebulização - 82; retirada de
corpo estranho - 28; curativos - 810; retirada de ponto cirúrgico - 62; sutura - 58; injeção/medicação em
geral - 5.819; observação 08/24hs - 409; encaminhamento atendimento urgência e remoção - 66; raios
- X- 688; fisioterapeuta hospitalar (sessões) 18, atendimento fonoaudióloga79, entre outros; diversos
procedimentos realizados no laboratório da Unidade, como: ácido úrico, colesterol total, glicemia,
triglicerídeos, parasitológico (met concentrado) fezes; hematócrito; fator RH

tipagem sanguínea,

hemograma completo, dentre vários outros exames laboratoriais. Constam também quantitativos de
internações (AIHS), saída de materiais, tudo em conformidade com o apresentado no relatório
apresentado na Audiência Pública. Todos os relatórios foram lidos e apresentados de forma individual,
onde cada profissional pode explanar sobre seus atendimentos bem como sanar dúvidas
apresentadas. Não havendo mais nada a tratar encerro a presente Ata que vai assinada por todos os
presentes, conforme lista anexa. Seguindo anexo também o Relatório completo de todas as atividades
realizadas no período.
Justifico que por meio do Ofício 142/2019/SEMUSA, foi solicitado o Plenário da Câmara Municipal para
realização da referida Audiência Pública, como exigida pela Lei 141 de 13/01/2012 – artigo 5º, porém,
por razões alheios a nossa vontade, não foi possível realizá-la na casa legislativa.
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