
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PAPA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020, EM CUMPRIMENTO DO § 5°, DO ARTIGO 36, DA LEI 

COMPLEMENTAR N°141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012. 

Às 013:30hrs (oito horas e trinta minutos) do dia trinta de setembro de dois mil e vinte, nas dependências do Plenário da 

Câmara Municipal de Cabixi, localizada a Rua Bororós, 3234 realizou-se a Audiência Pública para prestação de contas da 

Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 2° (segundo) Ouadrimestre de 2020 (maio a agosto de 2020). A audiência 

contou com a presença de poucas pessoas, sendo a maioria servidores municipais (Agentes Comunitários de Saúde, 

servidores do Hospital, conforme lista de presença. A Secretária Municipal de Saúde Francieli Tamanho deu inicio Éi 

audiência pública, cumprimentando a todos os presentes e esclarece que a Audiência Pública está fundamentada no § 5°, 

do artigo 36, da Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012 e em seguida iniciou-se a apresentação dos relatórios 

da Execução Orçamentária previsto na LOA — Orçamento do Fundo Municipal de Saúde no exercicio de 2020: Atenção 

Básica R$1.127.786,00; Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$352.097,00; Vigilância Epidemiológica R$137.917,00; 

Gestão do Fundo Municipal de Saúde R$4.172.500,00, total do orçamento de R$5.790.300,00. Balancete da receita ficaram 

registrados da seguinte forma: Receitas Patrimoniais — R$4.188,51; Transferências correntes FNS: R$1.141.610,52; 

transferências do Município: R$1.915.039,84 tendo um valor total de receitas: R$3.060.838,87 (três milhões e sessenta mil 

oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos); Despesa: Atenção Básica: R$453.108,04í Recurso do MAC 

R$1013.759,14; Recuso Vigilância em Saúde (Endemias e Vigilância Sanitária) R$30.181,25; Recurso Coronavirus: 

R$116.331,00, tendo um TOTAL DE DESPESAS RECURSOS DO SUS: R$708.379,43; Despesas Recurso Próprio R$ 

R$1.433.546,47; total de Despesas liquidada de R$2.141.925,90 e percentual aplicado de 23,16% do total de despesa 

empenhada no valor de R$2.886.079,34: Para efeito de gastos em aphcação em saúde considera-se o valor do 

quadrimestre do exercício de 2020, conforme Art. 24, inciso II da LEI COMPLEMENTAR N° 141, DE 13 DE JANEIRO DE 

2012). 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 de Produção e serviçOs desenvolvidas por cada setor, destacando-

se: procedimentos realizados no HPP como: Consultas Médicas/c aferição P.A, consultas Médicas e pré- Natal, 

Nebuhzaçâo, Retirada de corpo estranho/ subcutâneo, Curativos Retirada de Ponto Cirúrgico, Drenagem de abcesso, 

Sutura, Injeção /Medicação em geral/emergência /observação, Observação até 08 horas +Enc c atend de urgência c 

remoção, Retirada de gesso, Limpeza ocular Troca de sonda, Lavagem de ouvido, Eletrocardiograma, Atendimento 

individual emergência Raios-X; Procedimentos no laboratório: Acido Úrico, Colesterol total, Glicemia, Triglicerídeos, 

Parasitológico (Met concentrado), Tempo de Coagulação e Sangramento, HematiScrito, Fator RH Tipagem Sanguínea , 

entre outros. Houve demonstrativos de intemações ocorridas no HPP, saídas de materiais do almoxarifado, com 

demonstrativos detalhados. Notificações Epidemiológicas, dentre elas: 10 óbitos em Cabixi; 10 óbitos em outros municípios; 

179; 54 Resultados positivos covid19; 125 resultados negativos Covid19 enviados para o Lacen Laboratório Central PVH; 

15 Coleta de outros exames enviados para o Lacen. Ações da Vigilância Sanitária: 160 Cadastro De Estabelecimentos 

Sujeitos À Vigilância; 24 Inspeção Dos Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância; 11 Inspeção Sanitária De Estabelecimentos 

De Serviços De Alimentação; 11 Atividade Educativa Para A População; 11 Atividade Educativa Para O Setor Regulado; 11 

Recebimento De Denúncias E Reclamações e atendimento a Denúncias e ReclamaçõesEndemias: 4.507 (LI) Levantamento 

de índice ( visitas ) Atendimentos de Epidemiologia; 152 (LI) Levantamento de índice ( visitas ); 1.413 Vacina anti-rábica; 30 

Coleta de amostra de água (programa vigi água), tendo as seguintes Observações/Justificativas: A Divisão de endemias 

trabalha no combate ao mosquito aedes com várias ações como na busca ativa e orientando a população, o ( PE ) e um 
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ponto estratégico como: borracharias, obra, cemitério, DETRAN, oficinas etc., aonde são feitas as visitas a cada 15 dias, as 

demais localidades são visitadas a cada 60 dias, como casas, comercio, terrenos baldio e outros. Conforme as normas 

técnicas, no corrente exercício devido a pandemia, participaram da barreira sanitária, e como não esta tendo aula devido a 

aglomerações não foram realizadas palestras e pit stop, no lugar foi colocado sonorização nas ruas. Assistência social 

explanou sobre as ações/atendimentos realizadas pelo setor, como 15 Agendamento.USG e complemento marnografia, 

participação em cursos da COVID-19, 46 RCPB — Registro Câncer de Base Populacional, 05 Empréstimos de meios de 

locomoção. O núcleade Apoio da Saúde (NASF), composta por nutricionista que realizou atendiMentos na UBS, sendo: 28 

atendimento a domicilio; 128 avaliação antropométrica; 128 Prescrição de planos alimentares digitalizados 04 Laudas 

nutricionais e 02 Aberturas de protocolo para formulas lácteas ou nutrição enteral, justificando que por conta da calamidade 

gerada pela pandemia, as atividades coletivas em geral foram canceladas, os horários para atendimentos ficaram mais 

restritivos, ficando de apoio para a central coronavírus. Fisioterapeuta realizou 21 Atendimento na UBS; 07 Atendimento 

domicilio; 26 Consulta agendada programada / Cuidado confirmado; 07 Avaliação / Diagnóstico; 28 Procedimentos clínicos / 

Terapêutico; 02 Alta do episódio; 16 Atividades coletiva, justificando que TODOS OS ATENDIMENTOS FORAM PARADO-

REDUZIDOS POR CONTA DA PANDEMIA COVID19 por ser uma terapia de contado pessoal direto. (sendo atendidos 

somente casos de urgência). Atendimento da piscina três por semana das 16:30 - 17:00 horas (segunda e quarta na cidade) 

e na terça-feira das 14:45 - 16:00 horas no distrito do Planalto. (Cancelados durante a Pandemia COVID 19). Atendimentos 

na sexta-feira na APAE das 13:00 - 15:00 horas. (Cancelados durante a Pandemia COVID 19).Atividade coletiva realizada 

durante a campanha de vacina, auxiliando na organização e transporte para os locais de campanha e visitas domiciliares 

setor da AOS Valquiria.Durante a Pandemia auxiliando como motorista no transporte da equipe para visitas domicihares, 

entrega de medicação para pacientes em casa Vale ressaltar que durante o período de 10 dias este profissional ficou de 

quarentena, afastado de suas atividades. PSICÓLOGO CLÍNICO tendo um total de atendimento de 183, dentre eles: 29 

Sensações de ansiedade/nervosismo/tensão; 20 Perturbações Depressivas; 22 Tristezas/ sensação de depressão; 

01dificuldade Especificas de Aprendizagem; 01 Abuso crônico de álcool; 05 Esquizofrenia; 35 Distúrbios Ansioso/estado de 

ansiedade; 06 Problema Comportamental de Familiar e 64 Outros (Sentir-se Doente, Sem Doença, epilepsia, luto, 

Obesidade, Sinais e sintomas psicológicos, questões de gravidez, relacionamento familiares receio/medo do tratamento, 

perturbações depressivas, sintomas psicológicos, questões de gravidez, Relacionamento Familiares, perturbações 

depressivas com Justificativas de que foram identificadas no registro 208 atendimentos psicológicos devido ao novo carona 

vírus,foram suspensas do decreto municipais realizadas pela equipe do NASF, bem coma atendimento em grupo. Saúde 

Bucal 157 registros identificados; 156 Orientação; 02 Profilaxia e 01 Raspagem corono-radicular; Apresentou-se também a 

produção enfermeiros da Unidade Sameritano como: 55 Retorno para. Consulta Agendada; 78 Retomo para cuidado 

continuado/ programado; 03 Agendamendo para NASF; 08 Alta do Episódio; 02 Encaminhamento para Serviço 

Especializado entre vários outros. 

Procedimentos realizados nos Postos de Saúde São Francisco e Samaritano como: produção de Enfermeiros, atendimento 

Individual dos médicos, visita domiciliar e dos Agentes Comunitários de Saúde e produção dos técnicos de Enfermagem; 

Regulação: agendamentos; consulta em ortopedia e traumatologia; ressonância magnética; tomografia computadorizada; 

diagnóstico por medicina nuclear realizadas em Porto Velho e Cacoal. Em seguida, foram apresentadas as transferências 

recebidas Fundo a Fundo para despesas da COVID-19 que ficaram registradas: R$17.761,40 por meio da Port. 480; R$ 

23.704,00 Preparação sistema educacional retorno alunos - custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da 

circulação do "COVID-19"; R$ 704.317,32 distribuição percapta; Prt. 1666 Percapta /produção MAC / Repasse PAB, tendo 

um total de repasses de R$ 710.734,39 
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Não havendo mais nada a constar 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. 
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Lista de presenças da Audiência Pública, relativa á prestação de Contas do 
Fundo Municipal de Saúde, ref. 2° Ouadrimestre do exercício de 2020.  

Pata: 30 DE SETEMBRO DE 2020  
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