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  Aos Vinte e quatro dias do Mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Vinte e um às Nove 
Horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, reuniram-se à administração 
municipal (Prefeito, Secretários e Coordenadores Municipais), Poder Legislativo 
Municipal, associações e servidores públicos e parte da população, para realização de 
audiência pública nos termos do disposto do Parágrafo 4º, do Artigo 9º, da Lei 
Complementar 101/2000. Abriu o referido evento público, o Prefeito Municipal, Silvenio 
Antonio de Almeida, que cumprimentou as autoridades e público presente. Em seguida 
juntamente com a equipe técnica da Prefeitura apresentou os seguintes relatórios: 
Gestão Fiscal, Execução Orçamentária (balancete da receita e da despesa), 
Demonstrativo da Dívida Fundada. Os relatórios foram abordados e lidos aos 
presentes de forma individual, destacando-se: As despesas de pessoal relativas ao 2º 
semestre de 2020 foram rigorosamente liquidadas dentro do mês de competência. O 
total da despesa do Poder Executivo com pessoal foi de 50.87% (cinquenta ponto 
oitenta e sete por cento) em relação ao total da receita corrente líquida. O montante de 
recursos financeiros aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 
31.22% (trinta e um ponto vinte e dois por cento), sendo mínimo de 25% da receita 
resultante de impostos em MDE que apresentou no período.  A aplicação na 
remuneração dos profissionais da educação, (FUNDEB 60%), teve um percentual de 
96.45 (noventa e seis ponto quarenta e cinco por cento). Na área da saúde foi 
aplicado o montante de Recurso Próprio de 24.65%  (vinte e quatro ponto sessenta e 
cinco por cento) sendo mínimo de 15%  da receita resultante de impostos que 
apresentou no período. A receita arrecadada liquida do segundo semestre de 2020 
foi de R$ 27.333.878,54 (vinte e sete milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A arrecadação geral referente  às 
receitas resultantes de impostos relativas ao 2º semestre de 2020 foi de 
R$19.213.778,52 (dezenove milhões, duzentos e treze mil, setecentos e setenta e oito 
reais e cinquenta e dois centavos), e a receita corrente liquida até o semestre foi de 
R$24.209.135,99 (vinte e quatro milhões, duzentos e nove mil, cento e trinta e cinco 
reais e noventa e nove centavos) incluídos convênios e programas de ação continuada.  
Após a apresentação dos anexos de metas fiscais, a equipe do poder Executivo, passou 
a apresentar as metas executadas no decorrer do 2º semestre de 2020. As atividades de 
apoio e manutenção da máquina administrativa municipal foram desenvolvidas de 
acordo com a programação orçamentária prevista. As ações de caráter continuado nas 
áreas de Assistência social, Educação e Saúde, foram desenvolvidas segundo o critério 
de cada programa limitando-se aos valores financeiros inerentes. As metas da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 
Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Turismo, Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, foram relatados de forma individuais, 
sendo: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – foi apresentado relatório 
de cumprimento de metas de recuperação de estradas vicinais deste município. Em 
atendimento a zona urbanas onde foi realizados Coleta de lixo na sede do município 03 
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(três) vezes na semana, e 01 (uma) vez na semana em cada Distrito (Planalto São Luiz, 
Estrela do Oeste e Guaporé). 
Execução dos serviços de limpeza da cidade com coleta de entulhos e outros, conforme 
Lei 1.052 de 24/01/219, média mensal 41 atendimento. Execução de serviços de 
roçagem de Ruas, Avenidas e Canteiros da cidade e Distritos, mensalmente. Serviços 
de tapa buracos em Ruas e Avenidas da sede do Município. Serviços de manutenção e 
reparos da rede de Iluminação pública da sede do Município, e seus Distritos, sendo os 
serviços realizados todas as terças-feiras. Fez – se aquisição de 600 sacas de massa 
asfáltica (cap 50/70) usinada a quente, em atendimento dos serviços de tapa buracos 
das vias urbanas pavimentadas. Contratou-se para construção de 2.160,02 m2 de 
Calçamento Público no Município de Cabixi. Com recursos présal. Aguardando 
estiagem das chuvas para ordem de serviços. serviços prestados nas vias 
vicinais: Reforma 01 (uma) ponte cachoeira linha 08 Rumo Escondido. serviços com 
convênios: Foi finalizado os serviços de recuperação de estradas vicinais, serviços de 
patrolamento, recursos do Convênio nº. 043/2019/FITHA. Foi finalizado os serviços de 
recuperação de estradas vicinais, patrolamento e cascalhamento parcial, recursos do 
Convênio nº. Nº058/19/PJ/DER-RO. Convênio nº. 075/2020/PJ/DER-RO, para execução 
de Recapeamento Asfáltico de 50.092,00m2. Locou-se 03 caminhões basculante 
(Trucado e/ou Traçado), para transporte de cascalho, visando cumprir meta do 
Convênio nº. 042/2020/FITHA, (patrolamento e cascalhamento parcial), celebrado 
entre o município de Cabixi/RO e o Governo do Estado de Rondônia. O convênio 
encontra-se com 70% dos serviços executados. Foi finalizado a construção de 01 (uma) 
ponte mista de concreto armado e superestrutura metálica pré-moldada, medindo 28m x 
5,20m, construída na Linha 09 - km 20,70. Recursos provenientes do Convênio nº. 
034/18/PJ/DER-RO.Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária: foi apresentado 
relatórios das principais atividades desenvolvidas pela Secretaria - despesas com 
Recurso Próprio: combustível diesel s10, diesel comum e gasolina para 
desenvolvimento e manutenção da secretaria. atividades desenvolvidas na zona rural e 
serviços prestados aos pequenos agricultores rurais. Atendimento de mais de 300 
agricultores nesse semestre, com tais prestações serviços provenientes de 
requerimentos:  Abertura de bebedouro para gado, abertura de fossos, abertura para 
bueiros, apoio á produção em geral de silagem para gado leiteiro, apoio ao 
calcareamento de solo, aterra de curral e barracão, aterro de casa,aterro e esplanada, 
aterro para base de construção de barracão, aterro para construção, carga de cascalho, 
cascalhamento de curral, escavação para armazenar dejetos bovinos, gradagem para 
plantio, limpeza de pastagem, limpeza de represa, limpeza em plantação de urucum, 
limpeza para construção de curral, nivelação de estradas de produtores, nivelação de 
pista para vaquejada,reforma de represa, reforma de tanque escavado, serviço de 
espalhar cascalho, serviço de roçar pastagem, silagem,  tanque escavado para 
piscicultura, tanque para irrigação, terraplanagem, traço de cerca, transporte de adubo 
orgânico (esterco), transporte de areia, transporte de café (cerejeiras RO a cabixi-ro), 
transporte de calcário, transporte de eucalipto tratado, transporte de madeira para lenha, 
transporte de máquina, transporte de materiais para construção, transporte de milho, 
transporte de palanque, transporte de pneu, transporte de ramas de mandioca para 
plantio, transporte de resíduos de milho, transporte de silagem, transporte de terra, vala 
para escoar água. Outras atividades:  através de parceria entre o Município e Estado, foi 
desenvolvido o programa de aquisição de alimentos – PAA, sendo: fornecedores – 08  
(oito)  famílias de pequenos  produtores.contemplados – 02  (duas)  entidades,  CRAS e 
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Hospital. Realização do chamamento público para destinação de 03 (três) tratores com 
grade e carreta agrícola, tendo como beneficiárias três associações, ASPROFAS, 
ASSUINOCAB e ASPRONOV). Iniciou a Construção do Barracão da Feira Municipal, 
através do convênio DPCN-865379/2018. Secretaria Municipal de Educação - Foi 
apresentado relatório de cumprimento de metas de atividades executadas para 
fortalecimento  e desenvolvimento   do processo pedagógico do ensino fundamental.  O 
programa de transporte de estudantes da zona rural do Município atendeu a demanda 
de alunos matriculados para o ensino fundamental e infantil, porém houve a paralisação 
das aulas presenciais no dia 17/03/2020, iniciando-se trabalhos com atividades remotas 
e entregas de apostilas até o encerramento do ano letivo. O sistema de transporte 
escolar foi executado até a paralisação das aulas com veículos da frota própria, 
havendo a necessidade da locação de 03 (três) veículos sendo 01 ônibus e 02 micro-
ônibus para atender a demanda existente de alunos (prestação de serviços custeadas 
com recursos dos FUNDEB 40%); após a suspensão das aulas presenciais, essa 
secretaria utilizou veículos da frota própria para a distribuição de apostilas aos alunos da 
zona rural. As ações de manutenção e apoio ao ensino junto às unidades escolares do 
Município até a paralisação das suas atividades presenciais foram desenvolvidas de 
forma satisfatória que possibilitaram índices razoáveis de rendimento escolar; O 
Pagamento de pessoal e encargos sociais, tanto do corpo docente quanto do pessoal 
de apoio, foi efetuado dentro do mês trabalhado; Adquiridos com recursos próprios: 
materiais de limpeza e outros materiais de consumo, para atender as Escolas 
Municipais e Secretaria Municipal de Educação; Pagos fornecedores, folha de 
pagamentos dos servidores, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação; 
Adquiridos com recursos do PNAE/PNAC/FNDE, gêneros alimentícios e produtos da 
agricultura familiar para atender as escolas municipais, visando o atendimento dos 
alunos do ensino infantil e fundamental matriculados no exercício de 2020, utilizados até 
o mês de março quando houve a paralisação das aulas presenciais, a secretaria 
distribuiu em forma de cestas básicas a merenda escolar, visando atender orientações 
superiores, com consentimento do conselho municipal da merenda escolar (CAE); 
Adquiridos combustíveis, lubrificantes, peças, serviços para manutenção da frota própria 
atendendo o transporte escolar com recursos próprios e de convênio de transporte 
escolar referente ao exercício de 2020; Foram adquiridos com recursos de convênio 
federal e contrapartida municipal 02 (dois) veículos ônibus rodoviários para atender a 
demanda de estudantes universitários nos Municípios de Colorado do Oeste e Vilhena. 
Sendo um Ônibus de 44 lugares e um ônibus de 30 lugares. Foi adquirido e entregue 
um veículo van 0 KM com recursos do FUNDEB 40% saldo do superávit 2019 para 
atender as necessidades da secretaria, transporte escolar e outras.Obras em 
andamento: CONSTRUÇÃO DA CRECHE - RECURSOS CONVÊNIO DO FNDE, com 
36.52% da obra concluída até a presente data; CONSTRUÇÃO DO CAT - RECURSOS 
CONVÊNIO CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. Reforma da EMEIF Chico 
Soldado, sendo a troca de janelas (esquadrias) e colocação de forro em gesso com 
recursos do FUNDEB 40% saldo do superávit 2019; Construção da PISTA DE SKATE - 
RECURSOS CONVÊNIO CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. Foi concluída e 
recebida a obra de CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPO – RECURSOS 
CONVÊNIO CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. Foi concluída e recebida a 
REFORMA DA ESCOLA CHICO SOLDADO - RECURSOS FUNDEB 40% E 
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE  sendo PINTURA INTERNA E 
EXTERNA E O PISO DAS SALAS DE AULA E PATIO. A secretaria iniciou o ano letivo 
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atendendo o transporte dos estudantes do ensino superior aos municípios de Colorado 
do Oeste e Vilhena, sendo custeadas todas as despesas, porém houve a paralisação 
das aulas presencias, também iniciou-se o transporte de estudantes para IFRO 
(Colorado do Oeste) em tempo integral. Foi formalizado com o Governo do Estado o 
Programa Compartilhado de transporte escolar para o exercício de 2020. Secretaria 
Municipal de Saúde – Foi apresentado relatório das Ações e atendimentos dos 
profissionais que compõem a Equipe de Saúde da Família (ESF) nos Postos de Saúde 
São Francisco, Tiradentes e Samaritano foram realizados normalmente com todos os 
atendimentos, sendo eles: PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- atividades 
desenvolvidas: HPP (hospital de pequeno porte):   consultas médicas/c 
aferição p.a, consultas médicas e  atendimento a gestante nebulização e 
retirada de corpo estranho/ subcutâneo, curativos e retirada de ponto 
cirúrgico, drenagem de abscesso e sutura, injeção/medicação em 
geral/emergência e observação, retirada de gesso, limpeza ocular, troca 
de sonda, eletrocardiograma, atendimento  individual emergência e 
raios-x. LABORATÓRIO UMS: Hematócrito, Fator RH Tapagem Sanguínea, 
Hemograma Completo, Determ fator Reumatoide (aslo), Teste Gravidez, 
Dosagem de proteína c Reativa, VDRL/ para detecção d Sífilis em 
Gestante, Urina,  Ureia /creatinina,  TGO/TGP e Coleta laboratorial. 
NOTIFICAÇÕES EPIDEMIOLÓGICA: coletas enviadas para o Laboratório Central 
(Lacen) Porto velho foram: Covid19, Dengue, PSA, HIV, Brucelose, Citomegalovírus, 
Rubéola, Toxoplasmose, Hepatite B, Hepatite C. ENDEMIAS: 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 ponto estratégico como: borracharias, obra, 
cimenteiro, DETRAN, oficinas etc.,  aonde e 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.  Os programas são alimentados sempre que for 
necessário, a vacina antirrábica estamos trabalhando dez do mês julho a novembro de 
2020 com um total de 3678 animais entre cão e gatos, o LIRAa e levantamento de 
índice rápido aonde acontece três vezes ao ano é uma metodologia que ajuda a mapear 
os locais com alto índices de infestação do mosquito aedes aegypti, este ano devido o 
covid-19 a orientação nas escolas foram feitas através de panfletos aonde entregamos a 
coordenação das escola para ser enviado junto as apostilas dos alunos. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA: Cadastro De Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância 
Sanitária, Inspeção Dos Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância 
Sanitária, Inspeção Sanitária De Estabelecimentos De Serviços De 
Alimentação, Licenciamento Dos Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância 
Sanitária, Licenciamento Sanitário De Estabelecimentos De Serviços De 
Alimentação, Atividade Educativa Para A População, Recebimento De 
Denúncias E Reclamações Atividade Educativa Para O Setor Regulado, 
Atendimento A Denúncias E Reclamações; SERVIÇO SOCIAL: 
Agendamento complemento mamografia, Empréstimos de meios de locomoção, 
Devolução de meios de locomoção, Encaminhamento e Agendamento Oncologia-HCB, 
Reagendamento HA, Laudo Social – Nutricional, Orientar compra  materiais  PSE Volta 
aulas, Orientações e encaminhamentos, Participação em Conselho de Saúde, 
Participação Palestras e Videoconferências, RCPB-Registro Câncer de Base 
Populacional, Relatório Social – passagens, Solicitação Transporte, T.F.D – Prestação 
de Contas, T.F.D – Tratamento Fora Domicilio, houve uma observação: "Comitê e 
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Equipe Barreiras – Covid 19 – 2 meses Cursos: “O Brasil conta comigo” Covid 19, 
“Infâncias em tempos de Covid 19, “Atualização em Fitoterápica”, “Saneamento Básico”.  
NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - Nutricionista: Foram 
priorizados por muito tempo durante esse período de pandemia os atendimentos de 
pessoas com mais complicações, priorizando os atendimentos/visitas de usuários com 
mais comorbidades. Porém, por um período teve os atendimentos eletivos cancelados - 
(APOIO-COVID -COVID).  Aquisição de Medicamentos e outros,  ações de 
enfrentamento emergencial do coranavirus – covid-19 - repasse federal material de 
limpeza e produtos de higiene (álcool em gel), material laboratorial teste rápido covid -
19,  CONVÊNIOS: foi adquirido através de convênios Medicamentos, deu-se 
continuidade na execução da reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde e da 
construção da piscina coberta. Finalmente foram abordados assuntos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - Foram mantidas todas as atividades pertencentes à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, tais como, manutenção da Casa de 
Acolhimento, pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, encargos INSS, 
energia elétrica, fatura telefônicas, faturas de consumo de água, passagens terrestre, 
diárias aos servidores, aquisição de gêneros de alimentação, material de expediente, 
aquisição de combustível, manutenção e conservação dos veículos, atendimento diário 
as pessoas cadastradas no CADÙNICO, agendamento e acompanhamento diário no 
INSS. Sendo que nas realizações dos encontros com as pessoas da terceira idade e as 
atividades diárias com crianças/adolescentes do CEMURF e as oficinas no CRAS se 
manteve paradas devido a pandemia – COVID-19. De acordo com o Decreto Municipal 
n°088/2020 e suas alterações. Limpeza do forro do prédio do Conselho Tutelar; pintura 
do prédio do Conselho Tutelar; pintura do prédio da Casa de Acolhimento; entrega de 
máscaras recebidas do Estado de Rondônia e distribuída no CRAS; doação de 153 
(cento e cinquenta e três) camisetas para as pessoas idosas que participam da 
modalidade conviver no CEMURF;  doação de 45 (quarenta e cinco) camisetas para as 
crianças que participam do CEMURF; entrega de 19 (dezenove) kits do programa 
Mamãe Cheguei; 272 (duzentos e setenta e duas) famílias beneficiadas pelo Programa 
Aquisição de Alimentos PAA;  72 (setenta e dois)  atendimentos com Psicóloga; 234 
(duzentos e trinta e quatro)  atendimentos no CADÙNICO; 290 (duzentos e noventa)  
atendimentos com Assistente Social; com Benefícios Eventuais: de recursos próprio 
foram distribuídas 20 (vinte) Cestas Básicas. de recursos Estadual foram distribuídas 70 
(setenta)  Cestas Básicas e 110 (cento e dez) Kits de Higiene pessoal; uma doação de 
passagem terrestre. CONSELHO TUTELAR: 53 (cinquenta e três) atendimento diário 
dos Conselheiros Tutelares. CASA DE ACOLHIMENTO: Houve duas Crianças 
abrigadas. Todas as atividades que foram executadas é de conhecimento do Conselho 
Municipal de Assistência Social–C.M.A.S. Terminada a explanação foi aberto espaço 
para questionamentos dos presentes, que foram feito ao Executivo Municipal sobre 
assuntos que envolvem a administração. Todos os questionamentos foram lidos e 
respondidos pelo Prefeito Municipal e Secretários. Encerrada a fase de 
questionamentos e respostas e não tendo mais nada a constar, encerra-se a presente 
Ata que vai assinada pelos presentes. 

 

 
 
 
 


