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TERMO ADITIVO 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 157/2021 , 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021, QUE TEM COMO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 
BRASILEIRA • PI E A PESSOA JURIDICA TERRA 
SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI (CONSTRUTORA 
TERRA SANTA) NA FORMA ABAIXO 
ESTABELECIDA. 

O MUNICIPIO DE BRASILEIRA · PI, inscrito no CNPJ/MF sob o n."' 
41.522.236/0001-75, com sede na Av. Cândido Mendes, nº 85, Centro, 
BRASILEIRA-PI , representado neste ato pela Secretária Municipal de Educação, 
IRISMAR MARIA DE ARAÚJO, CPF 182.874.173-68, e a empresa TERRA SANTA 
CONSTRUÇÕES EIRELI (CONSTRUTORA TERRA SANTA), empresa inscrita no 
CNJP/MF sob o nº 12.433.502/0001-95, com sede na Rua Sargento Evaldo, 
representada neste ato pela Sr. Jean Carlos Bento dos Santos e CPF n"' 
739.367.233-20.doravante denominados simplesmente de CONTRATANTE e 
CONTRATADA respectivamente, tendo ajustado e acordado o presente Termo, 
Aditivo de Valor ao Contrato, que se regerá pelas Cláusulas e Condições abaixo, 
estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Por este ADITIVO CONTRATUAL fica adicionado o percentual de 24,81 % (vinte e 
Quatro inteiros e oitenta e um centésimos por cento) ao valor do Contrato nº 
157/2021 , Tomada de Preço nº 008/2021 , correspondente ao valor de R$ 101 .823,06 
(cento e um mil oitocentos e vinte e três reais e seis centavos). 

CLAUSULA SEGUNDA 
Com o acréscimo contratual acima especificado, o valor total do Contrato nº 
157/2021 , Tomada de Preço nº 008/2021 , será de R$ 543.266,78 (quinhentos e 
quarenta e três mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA 
O presente aditivo tem fundamento no Art. 65, § 1°, da Lei de 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original, 
naquilo que não conflitar com o que nesta ocasião foi pactuado. 

E por estarem assim ajustados, assinam-no em 02 (dois) vias de igual forma e 
mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os seus 
reais e jurídicos efeitos. 

Brasileira-PI, 06 de Maio de 2022. 

CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE BRASILEIRA- PI 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

CONTRATADO 
TERRA SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI (CONSTRUTORA TERRA SANTA) 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF: 

ld:0B6202913FEE2871 

STADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNIClPAL-OE CABECEIRAS DO PAIUI 

CNPJ: 41.522.277/0001-61-----~ 
Av. Fran sco-da Veloeo, n" 820 • Centro 

cabeceiras do"Plaul~·- ----

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE VALOR Nº 017/2022 

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI- PI. 

CONTRATADO: PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
DESENVOLVIMENTO L TOA - CNPJ · 11.098.163/0001-75. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS POBLICAS NO MUNICIPIO DE CABECEIRAS 
DO PIAUI REFERENTE AOS CONV~NIOS DE Nº 919603/2021 E 918485/2021 
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI E A 
CODEVASF. 

VALOR: R$ 11.431 ,06 (Onze mil, quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

Fonte 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRACÃO -SEMAD 

Programa de 04.122.0001 .2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
trabalho ADMINISTRACÃO E FINANCAS 
Elemento de 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • 
despesa PESSOA JURIDICA 
VIGENCIA: 27/04/2022 A 26/04/2023. 

ATO RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, JOSÉ DA SILVA FILHO, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

ld:0B6202913FEE2B5A 

PREFEITURA DE 

CABECEl~~O PIAUI 

~ d z -
aaver•a ••r• Tedaa 

, 
PLANO MUNICIPAL DA SAUDE DE CABECEIRAS 

DO PIAUI. 

2018-2021 
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Prefeita Municipal 

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 

Secretária Municipal de Saúde 

ANA DOS SANTOS MOTA 

a 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA VII CONFER~NCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Presidente: 

ANA DOS SANTOS MOTA 

Coordenador Geral: 

RAIMUNDA LIMA DA SILVA 

Coordenador Adjunto: 

GEOV ANE DA SILVA 

Relator geral e adjunto: 

LUCINETE NUNES DE CARVALHO 

Secretária executivo: 

REGINA .JUCÁ DE OLIVEIRA 

Secretário de Divulgação e Comunicação: 

HIPÓLITO ARAÚJO 

APRESENTAÇÃO: 

Muito se tem discutido e proposto para tomar a administração pública 

mais eficiente e eficaz. O setor saúde é um dos setores sociais básicos da 

administração pública sendo. portanto, necessário modernizá-la a fim de que possa 

acompanhar o desenvolvimento das mudanças atuais e assim alcançarmos eficiência, 

em suas ações, a partir das necessidades da população que se beneficia com este 

sistema. Sob estas diretrizes este Plano Municipal de Saúde foi elaborado, tendo como 

objetivo principal contribuir para que o setor saúde de Cabeceiras do Piauí possa 

cumprir com sua missão maior que é a de melhorar a qualidade de vida de seus 

cidadãos através da prestação de serviços de qualidade, capaz de expressar um melhor 

desempenho de suas ações. 

Apresentamos o Plano Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí para 

o período de 2014 a 2017, com a análise situacional e epidemiológica, que subsidia os 

objetivos, metas e atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos 

anos seguintes que serão elaboradas pelos técnicos de saúde do município e o 

Conselho Municipal de Saúde. 

O compromisso de governo de Cabeceiras do Piauí com a saúde da 

nossa população esta em consonância com as políticas de saúde Federal e Estadual. 

conforme os princípios e diretrizes dos instrumentos jurídico-legais que regulam o 

funcionamento do SUS. As diretrizes políticas (universalidade, equidade, integralidade,. 

descentralização, hierarquização e participação popular) estão contidas na Constituição 

Federal, nas Leis 8.080/90 e 8 .142/90. 

Com o pacto pela saúde, a gestão do SUS assume importãncia crucial . 

tendo em vista a necessidade de estimular o desenvolvimento de ações qualificadas 

entre gestores de saúde. Sabe-se que um sistema de saúde eficiente depende, em 

grande parte, da adoção de estratégias adequadamente planejadas que garantam. 

agilidade no processo de trabalho e impacto das ações sobre a saúde e a qualidade de 

vida da população. 

Da mesma forma, é fundamental a transparência da aplicação de 

recursos públicos e a avaliação dos resultados das escolhas estratégicas dos gestores 

do SUS em parceria com o Controle Social. 

Entendemos que uma gestão qualificada requer a constituição, 

monitoramento e avaliação das Redes de Atenção à Saúde que possam garantir o 

acesso a serviços, procedimentos clínicos e a medicamentos, quando assim for 

entendido à continuidade do cuidado. 

Em outras situações, qualificar a gestão significará ampliar a capacidade 

de escuta e de estar junto aos usuários somente pelo ato de permanecer junto. Uma 

gestão de qualidade requer trabalho de equipe, divisão de responsabilidades. 

descentralização de tomada de decisões e perseverança em prol de desenvolvimento 

comum. 

Acreditamos dessa forma, sob a ótica da gestão participativa, que esse 

plano reflita os anseios da população, profissionais e gerentes da Saúde do municlpio e 

seja capaz de modificar a realidade da saúde da população de Cabeceiras do Piauí. 

Gestor Municipal da Saúde: 

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou este Plano Municipal de 

Saúde com o objetivo de fornecer um diagnóstico da Saúde do Município, seja através 

de indicadores de saúde já existentes ou de objetivos, estratégias e metas a serem 

atingidas, enfim, um conjunto de informações e observações imprescindíveis para o 

desenvolvimento da saúde em nosso município. 

Destacamos como estamos estruturados, nossas peculiaridades, 

fortalezas e deficiências, ressaltamos a necessidade da intersetorialidade entre os 

programas e a importância do trabalho em rede, demonstraremos nossos diferentes 

compromissos e diversificada técnica de gestão, que tomarão a condução do mesma 

uma verdadeira especialidade. 

Nisso tudo entra o trabalho do gestor de saúde, que é o grande desafio 

e a grande responsabilidade de aplicar o orçamento disponível de acordo com as 

diretrizes e políticas formuladas pelo SUS, cabe ao gestor o monitoramento controle e 

avaliação das ações em saúde sendo que estas devem sempre estar em encontro com 

as necessidades da comunidade. 

Relatamos aqui a expansão de nossas atividades políticas e técnicas avaliadas e em 

consonância com as regras de controle social. 

1. Introdução 

O Plano de Saúde é um instrumento estratégico para a efetivação do 

Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) em cada esfera de gestão: federal, 

estadual e municipal. Entre o marcos jurídicos que lhe dão expressão, destacam-se a 

Lei Nº 8.080/90, que estabelece que "os Planos de Saúde serão a base das atividades e 

programações de cada nível de direção do SUS" (§ 1º do Art. 36), e a Portaria Nc 

3.332/2006, que firma o Plano de Saúde como instrumento que "apresenta as intenções 

e os resultados a serem buscados[ .. . ], expressos em objetivos, diretrizes e metas·. 

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, define-se como Plano de 

Saúde o instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e 

os resu ltados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, 

diretrizes e metas. De acordo com a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, Lei 

8.080, de 19 de setembro de 1990, é atribuição do município em seu âmbito 

administrativo a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, que se 

configura como instrumento norteador das ações de saúde. O Plano de Saúde deverá 

ser compatível com Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e com a Lei Orçamentária Anual (LOA), para que seja possível o alcance de suas 

metas e a concretização de seus objetivos. 

O arcabouço jurídico e político-institucional sob o qual se assenta o SUS 

preconiza que os municípios, os estados e o Distrito Federal devem contar com Plano 

de Saúde e Relatório de Gestão para o recebimento dos recursos provenientes do 

Fundo Nacional de Saúde, que lhes pennitam o controle da aplicação dos repasses 

financeiro-orçamentários procedentes do Ministério da Saúde (Lei Nº 8.142/90). 
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3. Identificação do Município 

O município de Cabeceiras do Piauí foi Elevado à categoria de município e 

distrito com a denominação de Cabeceiras do Piauí, pelo artigo 35, inciso li, do ato das 

disposições constitucionais transitórias, da constituição estadual de 0510-1989, com o 

topônimo, área territorial e limites estabelecidos pela lei estadual nº 4477, de 29-041992. 

desmembrado de Barras. Sede no atual distrito de Cabeceiras do Piauí ex-povoado da 

Cabeceiras. Constituldo do distrito sede. Instalado em 01-01-1993. 

Em divisão territorial datada de 1-06-1995, o municlpio é constituldo do distrito sede. 

possuindo uma área da unidade territorial (Km2 ) 608,525, com uma densidade 

demográfica (hab/Km2 ) 16,31 , sendo sua população de acordo com o censo 

demográfico de 2010 de 9.928, e uma população estimada para 2013 de 10.220 

habitantes, possuindo um Indica de Desenvolvimento Humano - IDH para 2010 de 

0,583. 

Cabeceiras do Piaul é estar localizado a uma latitude 07°28'35" Sul e a 

uma longitude 42º 18' 33" Oeste. Limita-se com os municlpios de Lagoa Alegre (ao 

Oeste) Boa Hora (a leste), Barras (ao norte), Campo Maior (ao sul), Boqueirão e José de 

Freitas(ao sul) e localiza-se a 94km de Teresina, na microrregião do Baixo Parnaíba 

Piauiense. Apresenta clima tropical,quente,sub-úmido,com duas estações-inverno e 

verão bem definidas pelo regime sazonal de chuvas .A temperatura mensal oscila em 

torno dos 27°C, mas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, lll 

temperatura global chega a marca dos 40ºC. 

O município pertence ao Território CARNAUBAIS, fazendo parte do 

Colegiado em Campo Maior e como regionalização o Município de Barras. 

A atividade econômica é voltada em grande parte para a Agricultura de 

subsistência, destacando-se as culturas de arroz, milho, feijão, mandioca e como 

atividade formal fica a cargo da Gestão Pública. 

No aspecto saúde, Cabeceiras dispõe de infra-estrutura capaz de prestar 

atendimento, a nível de atenção básica, á população acometida por algumas 

doenças/agravos e, concomitantemente, realiza atividades de promoção, prevenção da 

saúde e educação permanente em saúde. 

O município dispõe de uma Rede Básica de Saúde composta de uma 

Unidade Básica de Saúde na zona urbana, Francisco da Costa Veloso. E três USF na 

zona rural, nas localidades Bom Futuro, Pedras e São Bento. O Município conta também 

com Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF. 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AB Atenção Básica 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

CNES Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

DAB Departamento de Atenção Básica 

DATASUS 

ESF Equipes de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

MS Ministério da Saúde 

NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

SARGSUS Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

UBS Unidade Básica de Saúde 

4.0 PERFIL DEMOGRAFICO DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO 
PIAUI. 

Estes dados apresentam informações demográficas utilizadas na construção 

de indicadores para o acompanhamento do sistema de saúde de Cabeceira, referente a 

população masculina e feminina. 

4 .1 População estimada de 2012 - Sexo e faixa etária 

População estimada de 2012 - Sexo e faixa etária - -
Faixa Etária Homem Mulher Total 

00-04 401 351 752 

05-09 485 426 911 

10-14 507 466 973 

15-19 540 527 1.067 

20-29 927 862 1.789 

30-39 684 706 1.390 

40-49 559 511 1.070 

50-59 475 49 1 966 

60-69 319 312 63 1 

70-79 205 196 401 

8o+ 102 92 194 

Total 5.204 4.940 10. 14 

-1.000 -500 o 500 

BC+ 

70-7'9 

60-6'9 ... 50-5'9 ·e , ... 40-4'51 w 30-3'51 ... 
>< 20- 2'51 ·.a 
~ 15-1 '51 

10-14 

05 - 0'51 

00 - 04 

I• Homem • Mulher! 

4.2 Quanto à distribuição da população por etnia, Cabeceiras do Piauí 

apresenta a seguinte distribuição: 

população do último Censo(ano 2010) 

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

lndigena 

Sem declaração 

• Branca • Preta o .Amarela o Parda e Indígena 

o Sem declara~ão 

Qte % 

1.153 13,49% 

978 9 ,64% 

99 0,98% 

7.697 75,88% 

0 ,01% 

o 0,00% 

Conhecendo o histórico do município e todo processo cultural envolvido. 

bem como caracterização da população através dos dados do censo demográfico 

realizado no ano de 2010 e de dados epidemiológicos constantemente identificados e 

analisados, pode-se identificar o perfil desta população para que permita um 

planejamento de ações em saúde, de acordo com a realidade e situação epidemiológica 

desta população. Neste contexto, se busca a construção do Plano Municipal de Saúde. 

baseado nos dados referidos acima, nos anseios da população. 
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5. ANÁLISE SITUACIONAL 

5.1 Estruturas Organizacional 

A) Rede tisica Instalada: 

REDE FfSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS AO SUS (Fonte: CNES) 

Tipo de Estabelecimento Tipo de Gestão 1 Total 

-
Municipal Estadual 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 1 1 

POSTO OE SAUDB 3 3 

UNIDADE DE VIGIJ..ANCIA EM SAUDE 1 1 

Total s s 

TI o de Gestão 

Esfera Administrativa (Gerêocia) Total 

Municipal 

MUNICIPAL 

Total 

Esfera Administrativa 

I• Publica l.00, 00% • Privada 0,00% 1 

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 2012. 

o 
o 
o 
o 

Tipo de Gestão 

Estadual 

o 

Dupla 

o 
o 
o 
o 

Dupla 

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável por programar projetos e 

atividades de saúde pública municipal ; fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária ; 

articular com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais relacionados com a, 

saúde pública ao nível municipal ; promover campanhas de saúde pública; elaborar 

programas e projetos relacionados com a Saúde do Município. 

5.2 Condições Geográficas, Demográficas e Sócio-Econômicas. 

Localiza-se a 94 km da Capita l do Estado do Piaui. Situa-se na região 

norte, território dos Carnaubais. 

5.3 Mapa com estradas: 
-·----- -'--

6. PERFIL DE MORBI-MORTALIDADE 

Dados Epldemlológlcos 

Mortalidade por grupoe de causu, faixa etária e por ... , ..... ,. ( ..... ,Panal DATASUS T-• 2010) 

Mortalidade por 
Capitulo CID 10 

Menor 
1 

Capitulo li Neoplasias o 
[tumor<s] 

Capitulo IV Doencas 
endocrinas, nutricionais o 
e metabolicas 

Capitulo IX Doencas do o 
aparelho cin:ulatorio 

Capitulo X Doencas do o 
aparelho respiratorio 

Capitulo XI Doencas do o 
aparelho digestivo 

Capitulo xm Doc:ncas 
do sistema o osteomuscular. do 
tecido conjuntivo 

Capitulo XIV Doencas o 
do aparelho geoiturioario 

Capitulo XVI Alguma., 
afeccoes originadas no 
periodo perinaial 

Capitulo XX Causas 
externas de morbidade e o 
de mortalidade 

Total 

Ctptbil• IV DHncn ,nclocrtnn. nvtrlclon1l1 
, m.t.11-,llus 

Capltulo XI D■■nu.1 do • panlhe dltHtfv■ 

c,,ttul, XIII DHIIC:H do ■liltlllfll 
Ht1Hm11 ■c:ul.,1d1t11dlll1c1rd11ntlv1 

C1plbil1 XIV DHncH 41 1p1nilh1 
t•nlturturt, 

C1ptwl1 XV1 ÃJflllflH tftcc:111 1rt9l11tdH ftl 
p1rt1d1p1rtuul 

Capitulo XX C■uH■ 1xtamH d, ffl ■ rillil•d ■ • 
d11t11rullil1cl1 

a a 
4 9 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 

o 

... 

Faixa Etâria 

10 15 20 30 40 50 60 70 80 e Idade a a a a a a a a 
mais Ignorada 14 19 29 39 49 59 69 79 

o o 

o o 

o o 12 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 

o 4 6 12 19 

-

Total 

25 

51 

As doenças do Aparelho Circulatório e as causas externas são alvo de 

preocupação constante das autoridades de saúde do município de Cabeceiras do Piauí, 

em função das complicações geradas, As causas externas representam, na atualidade, 

um grande problema de saúde pública: sua mortalidade e morbidade são altas, atingem 

faixas etárias jovens e representam elevados gastos para o setor público. O conjunto de 

acidentes e violências que as constituem são previsíveis e preveníeis razão pela qual 

podem e devem ser enfrentados. Como isso a SMS de Cabeceiras do Piauí vem 

trabalhando as ações de educação em Saúde através das ESF para Prevenir e 

Controlar estas complicações e os acidentes automobilísticos no município. 
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Mort>ldad• Hospftalar por grupoa de ca ...... , faixa etirta. por ,..~nela ( Fone.: Ponal DATASUS T•bl'IM#aH - .,., • 
Dez-2012) 

lntcmaÇõc:3 por Capitulo CID-10 

Capitulo I Algumas docncas 
infecciosas e parasitarias 

Capitulo II Neoplasias [tumores] 

Capitulo m Doencas do sangue e dos 
orpos hcmatopoeticos e alguns 
transtornos imunitarios 

Capitulo IV Docncas cndocrinas, 
nutricionais e mctabolicas 

Capitulo V Transtornos menta.is e 
comportamentais 

Capitulo V1 Docncas do sistema 
ncn,oso 

Capirulo VII Doencas do olho e 
anexos 

Capitulo IX Docncas do aparelho 
ci.rculatorio 

Capitulo X Docncas do aparelho 
rcspi.ratorio 

Capitulo XI Doencas do aparelho 
digestivo 

Capitulo Xll Dococas da pele e do 
tecido subcutanco 

Capitulo XIII Doencu do sistema 
osleOm1.dCular e do tecido conjuntivo 

Capitulo XIV Doencas do aparelho 
geniturinario 

CapituJo XV Gravidez, parto e 
pucrperio 

Capitulo XVI Algumas afeccoes 
originadas no periodo perinaral 

Capitulo XVII Malformacoes 
coogcnitu, deformidades e 
anomalias c.-omossomicas 

Capitulo XVIII Sintomas, s inais e 
achados anormais de exames clinicos 
e de laboratorio, nao classificados em 
outra parte 

Capitulo XIX Lcsoes, 
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conscqucncias de causas cxtcmu 

influenciam o estado de saude e o 
contato oom os scrvicos de saudc 
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As doenças Infecciosas e parasitarias estão relacionadas com as 

condições de vida da população. A Educação em Saúde é o saneamento básico são 

fatores primordiais no controle desta doença. As lesões por envenenamento também 

frequentes no município é um problema de saúde pública visto que a atividade 

predominante no município é a agricultura de subsistência. 

7. ESTRUTURA-CAPACIDADE INSTALADA, EQUIPAMENTOS E 

ASSISTÊNCIA 

7.1 Apoio Diagnóstico e Terapêutico (atendimentos ambulatoriais) 

Laboratórios: para os exames análises de clínicas e bioquímica, estes são 

realizados nos locais de referência pactuados pelo município, onde a coleta dos exames 

é realizada na zona urbana e rural do município e enviada para a sede do laboratório. 

Quanto aos exames de imagem e citopatologicos alguns são realizados 

no próprio município, e outros segundo são encaminhados para o município pactuado. 

Fisioterapia - O município faz atendimento de Fisioterapia através do Núcleo de Apoio a 

saúde da Família- NASF. 

7 .2 Alta Complexidade 

O município não possui serviço de Alta Complexidade, ficando este nível 

de assistência atendido em outros municípios, através de pactuação Estadual. 

7.3 Profissionais SUS 

PROFISSIONAIS sus (Fonte: CNES) 

VINCULO EMPREGATICIO 
Tipo Total 

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 12 

ESTATUTARIO 22 

TOTAL 34 

Vínculos 

8. RECURSOS FINANCEIROS. 

O Financiamento é de responsabilidade das três esferas de gestão, ou 

seja, de responsabilidade do Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. 

A Lei Complementar 141/2012 que regulamentou o art. 198 da Constituição Federal, 

trata em seus artigos 5° (União), 6° (Estados e Distrito Federal) e 7° (Municípios e 

Distrito Federal) das bases de cálculo e aplicações mínimas em ações e serviços: 

"Art. 5o A Unlllo aplicará, anualmente, em ações a sarv/ços 
públlcos de saúde, o montante correspondente ao valor 
empenhada na exerclcla financeiro anterior, apurada nas 
tennos desta Lei Complementar, acrescido de. no mlnimo, o 
peroentuel correspondente à variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior eo da /ai 
orçamentária anual.• 
'Art. 6o Os Estados a o Distrito Fadara/ apllcar(Jo, 
anua/menta, em ações e serviços públicos da saúda, no 
mlnimo, 12% (doze por canto) d arrecadação dos impostos a
qua se rafara o art. 155 a dos recursos de que trata o art. 
157, a afinas ·a · do inciso I a o inciso li do caput do art. 159, 
todos da Constituição Fadara/, deduzidas as parcelas que 
foram transferidas aos respectivos Municlpíos. • 

No entanto, é histórico o investimento muito acima do mínimo 

constitucional nos municípios, uma vez que é este ente que abriga o usuário, e que

acaba sendo responsabilizado e arcando com toda diferença no financiamento das 

ações de saúde. 

Os recursos financeiros em saúde são divididos em blocos de financiamento: 
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• Atenção Básica- Componentes: piso da atenção básica fixo (PAB Fixo); piso da 

atenção básica variável (PAB Variável); 

• Média e alta complexidade. Componentes: Teto financeiro da média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar; fundo de ações estratégicas e compensação 

(FAEC); Teto Municipal da rede Brasil sem Miséria, Teto Municipal da Rede de Saúde 

Mental, Centro de Especialidades Odontológicas e Rede viver sem limites. 

• Vigilância em saúde. Componentes: Piso fixo da vigilância e promoção da saúde; 

vigilância sanitária e incentivo no âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras 

DSTs; 

• Assistência farmacêutica. Componentes: básico da assistência farmacêutica; 

estratégico da assistência farmacêutica; medicamentos de dispensação excepcional; 

• Gestão do SUS. Componentes: qualificação da gestão do SUS; implantação de ações 

e serviços de saúde. 

• Investimentos na rede de serviços de saúde: composto por recursos financeiros a 

serem transferidos, mediante repasse regular e automático, do Fundo Nacional de 

Saúde para os fundo s de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

exclusivamente para a realização de despesas de capital, mediante apresentação da 

projeto, encaminhado pelo ente federativo interessado, ao Ministério da Saúde. 

8.1 No ano de 2013, o município de Cabeceiras recabeu os seguintes repasses de acordo com o quadro abaíxo: 

OEMONSTRATIVO ORÇAIIENTNOO • OESPESAS COII sAlloe ,-,..,.., -
C..~~31W:31 

RECEITAS 

PREVISÃO 
PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADAS 

RECEITAS INICIAI.IRS) A TUAI.IZADA (a) 
J•uO..(b) (RS) 'Jl(bla) 

------ - IRS) 

RECEITA DE IIPOSTOS ÚQUIDA E TIIANSfERtNC1AS CONST1T\JCIONAIS LEGAIS 0) 1.144.160,00 t .1 .... tl0,00 U71.M6,'5 95,15 - 444.600,00 444.600,00 485.593,97 109.22 

Mutal,JurosdeMorae0utrolEncargogdo&lff1lostol 120.00 720,00 o.oo o.oo 

Dt.'do_do,_ <ao.oo <ao,00 0,00 0,00 

tiUtas,Jurosde Mora,AlualizaçãoM:Jnetána eOutrosEnca-gosda DlvldaMtados <ao.00 <ao.00 0.00 0.00 -ReceltasdeTransfefên:::ias r.onstltuc::b'lls elegms 5.697.880,00 5.697.880,00 5.391.352,48 94,62 

Da ""' 5.155.430,00 5.155.480,00 4.859.401,62 .. .,. 
Do Estado 54~400.00 542.400.00 531.950.86 98,07 

TIIANSfERtNCIADE RECURSOS DO 8l8TEIIA 0N1CO DE SAÜDE • SU8 09 Utt.310,IXI 1.746.000,00 1.50Ut0,a5 ..... 

Da lkliàop,wao Mut.apio 1.685.000,00 1.885.000,00 1.455.531 ,68 86.38 

OoEmdopa-aoMunldplo o.oo 54.000.00 -45.000.00 83.33 

Demais f.blicl'j:a para o Ml'llclplo o.oo o.oo o.oo 0.00 

Outras ReceitasdoSUS 6.360,00 6.000.00 5.879,1 7 97,98 

RECBTA DE OPERAÇOES DE CRtcn'O VIICULADAS À SAOOE (li) 0,00 0,00 0.00 0.00 

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 13.11).130,00 7.42U30,00 7.515.1:M.00 101,17 -
(·) DEDUÇÃO PARA O FUNDES 1.02USO,OO 1.02'.51G,OO 1,0Zl.330,71 100,41 

TOTAL 1utl.530,00 1utl.530,00 1Utl.&50,5' .,,,. 

DESPESAS COII SAllOE 

DESPEllAS EXECUTADAS 

DUPESAS COII SAÃIOE (Por GNpo de DOTAÇÃO DOTAÇÃO 

--•0..-1 INICIAL ATUALIZADA (e) 
(RS) 

UQUIDADASJan1 p:::r~:x~ 
o.. (d) (RS) (tl(RSJ 

'Jl((""~•I 

------
DESPESAS CORRENTES 2.&25.800,00 2.138.ffl,M 2.3flOJ90,70 0,00 ·~· 

1-·--- 1.560.000,00 1.558236,67 1.373.521,41 o.oo 88,14 

MOl•En,:agoldlDMclil 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 

1.095,1900.00 1.090.487.21 887.9.29 0.00 .,.,. 

~DECN"ffAL , .... "7.c110.11 ff,111,41 .... "·" 
129.600,00 '47h10.11 27.15'1,'41 0.00 "·" 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALDM~COIIMODE(IV) ,__.,,.... %.JIII.MJ',11 ... -
DUPUM PROPRIM COM UODE E aEIMCOa PÃIILJCOa DE Ul)DE DOTAÇÃO A~~. 

NCW. (oj(RI) 
.,......_ EIECUTAIIAII 

[ 
. .. 

IN8CRrTA8 EM 
LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR 
Jan•Du(d) NÃO %((ctt-.)lc) 

IRS! PROCl!SSADOS 

~ - C•IIRSI 

DESPOASCOMM0DE ... ... 2.311-047,11 0,00 100,00 

(·I DESPESAS COM INATIYOS E PENSIONIST"6 ... ... 
(·I DESPESAS CUSffADAS COM OUTROS RECURSOS OESDIAOOS Ã 
SAúoE ... ... 1.500..531,88 0.00 .,_., 

Rlla.- da Trandttrlnmada Sialerna únoo da Salda• SUS ... ... 1.500..531,88 0,00 .,_., 

Rac:urlOt<lt~<lt~ ... ... 0.00 0,00 o.oo 

""""'"""""" ... ... 0.00 0.00 o.oo 

--

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERciclO 8Ell DISPONIBILl>ADE 
FlNANCERA DE RECURSOS PR0PRtos: VINCULADOS' NIA NIA 0.00 

TOTAL DAS DESPESAS PRÕflRIAS COM AÇÕES E 8ERVIÇOS POBUCOS DE 
SAúD<M NIA NIA 117.515.,43 37,11 

COlll1IOlE DE RESTOS A PAGAR v(NCULAOOS À SAOOE INSCRITOS EM EXERClclOS 
ANTERIORES 

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COII DISPOflBIUDADE 
ANANCERA DE RECURSOS PRÔPRIOS VINCULADOS 

____ .,.._IRS) - .. 2012(RS) 

PARTIC1PAÇÃO DAS DESPE8AS COII AÇÕES E SERVIÇOS PÜBUCOS OE sAlloe .. RECEITA DE IMPOSTOS LIQuOA E Tl!AHSPARtNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS • UIIITE CONSTITUCIONAL <15'JI> 1( V • VI )) 

PARTICFAÇÃD DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÜBUCOS OE SAODE NA RECErTA DE IIPOSTOS UQLll)A E TRAHSFrnHCIAS CONSTtTUCtONAII 
E LEGAIS -LMTE CONSTITUCtOfW... <15%)1(Y · Vf),1J 

DOTAÇÃO 
DESPESAS EXECUTADAS 

OESPESAS COII SAllOE (por oubfunçOo) DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL (c)(RS) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS 
Jan10u:(d) APAGAR NÃO 'Jl((""Jlcl 

.IRS! PROCESSADOS(•' tDt., 

-- 2.606.400,00 2.607.386,69 2.322.-05,55 2M.lla1 ,1 '4 07,08 

Alliltêndl HoepilaWeAnoAatorill 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

SupxtePl"Ol'i6dooelenplulico 0.00 o.oo o.oo o.oo 0,00 

~Sanitn 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

-- 130.!ICX),00 73.-403,49 65.&41,58 7.761,93 2,73 

AJinlntaçlo eN~ 10.800,00 4.9'3,87 o.oo 4.9'3,87 0,00 

Ouns&l!funçiõee, 7.200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

TOTAL 2.755.200,00 2.115.TM,DS I 2.311.047,11 1 "'"'"i 100,00 

An611M tobre I Utllaçlo dot RICl.irso. 

o ncuo muric:lplo nlo~ aceslOeoano wn qJ81110, O MUNICIPIO SE ENCONTRA.COM UMA N<:NAGESTÃO. 
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lndlcadom Flnancelnls (Fana: SIOPS , 201~ -
Priipaçãoda receita propria aifu,da em Saúde<mforme a EC 2SflOOO 115,10% 

Priipaçãodas lransfaências pn a Saúde em ,.ia,;ãol despesa total do '-'iniáiiocom saúde 1 62,84% 

Priipação da despesa com ill'eslnmos na despesa tolal com Saúde 1 1,14% 

~da desp. com ser,1ços de e ros • pessoa jtrfõ,:a na despesa 1olal com Saúde 5,36% -
Priipação da despesa com meclcarN!nlls na despesa taal com Saúde - 1 3,63% 

Priipação da despesa com pessoal na despesa l:Aal com Saúde 1 57,521' 

Despesa total com Saúde, sob a msponsabiilade do '-'inlíliO, per habialrta. 1 R$235,41 

Priipação%da Receita de 1..,...,. e Transfei!ncias Consilucionaíse Legais na Receita Taal do l •2.m t.lJriclpio 

PaftiQpação % das Transfe!looas da ~ pn a Saúde (SUS) no lolal de Tl1lllSÍfflfl:iada ~ para o 17,93% '-'inicliio -Priipação % das Transfe!looas da Urilo para a Saúde no lolal de <IIMO$ lransf9ridos pn a saúde no 97,110% 
I.IJnicliio -Priipação % das Transfe!looas para a Saúde (&JS) no kl4al de recursos lransfelilos pn o lmclp\> i 11,25,i, 

PaftiQpaçãodas transfedrdas il1ergo\'efTlmntá na receita tolal do Muniáiio 181,57% 

Priipaçãoda receita de ill)OS1os tolal do nuiclpio 1 3,49% 

9. CONTROLE SOCIAL 

O conselho municipal de saúde é um órgão colegiado, de caráter 

permanente e deliberativo. Por isso deve funcionar e tomar decisões regularmente 

acompanhando a execução da política de saúde e propondo correções e, 

aperfeiçoamento em seus rumos. 

A lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS, define, no parágrafo primeiro, artigo segundo, o papel dos. 

conselhos: atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política 

de saúde, incluídos os aspectos financeiros. 

A lei também é clara quanto a forma de composição dos conselhos. Em 

primeiro lugar, garante a representação dos seguintes segmentos: governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Em seguida define a 

paridade da composição de usuários em relação aos demais segmentos. Isto 

significa que 50% dos demais segmentos sendo que 25% destes será destinado aos. 

trabalhadores de saúde e 25% para prestadores de serviços públicos e privados. 

O atual CMS é composto por 12 conselheiros sendo 02 representantes do governo 

municipal, 04 representantes dos trabalhadores (profissionais de saúde) e 06 

representantes dos usuários. 

Os conselheiros se reúnem ordinariamente uma vez ao mês sempre na 

última quarta-feira do mês e extraordinariamente quando necessário. 

O CMS não possui sede própria, atualmente reúne-se na Secretária de 

Saúde, não dispõe de linha telefônica e de estrutura administrativa. O SUS tem 

como base os princípios de igualdade e da universalidade a saúde. A participação 

da comunidade é uma forma de controle social que possibilita a população, através. 

de seus representantes, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as políticas 

públicas de saúde. A lei orgânica estabelece duas formas de participação da 

comunidade na gestão SUS: as conferencias e os conselhos de saúde. Em 2014 foi 

realizada a VIII Conferência Municipal de Saúde para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos três níveis d& 

governo (artigo 1°; &1°; lei 8142/90). 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Municipal de Saúde, instrumento dinâmi= e flexível do 
processo de planejamento das ações e serviços de saúde, refere-se a um período 
de governo de 04 anos (2018 a 2021) e constitui um documento formal da política de 
saúde do município. 

A Formulação e o encaminhamento do Plano de Saúde são de 
=mpetência exclusiva do Gestor, cabendo ao Conselho de Saúde aprecia-lo e 
propor as alterações que julgarem necessárias. 

Ressaltamos, ainda, que o debate constante deste plano e seus 
ajustes anuais, possam reduzir vida a este documento e tomá-lo um instrumento de 
uso contínuo a ser aperfeiçoado à luz das mudanças da realidade e na implantação 

do Decreto n ° 7508 e na efetivação da Lei Federal Complementar n° 141, que 
enfatizam o planejamento de âmbito regional . 

11. PALESTRAS E DEBATES 

TEMA PRINCIPAL: ATENÇÃO PRIMÁRIA COMPROMISSO DE 
TODOS 
EXPOSITORA: Lucinete Nunes de Carvalho 

A palestrante iniciou sua fala apresentando a Legislação do SUS, 
Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 que trata da Política Nacional da 
Atenção Básica, fez menção as Conferencias Nacional desde a 11ª até a 13°, 
comentou sobre os princípios e Atributos do SUS, Questões à Atenção Básica, 
Desafios à Atenção Básica e Evidencias na Atenção Primária enfatizando que 
Países com melhor atenção primária têm melhores resultados em saúde e concluiu 
como uma mensagem •o SUS não deve ser visto como um problema sem solução, 
mas como uma solução com problemas" . Ressaltou ainda Histórico da Atenção 
Primária, trouxe a definição da AB e apresentou características e princípios dai 
Atenção Primária a saúde e salientou sobre a fragmentação do SUS, apresentou as. 
Diferenças Entre as Condições Agudas e Crônicas de Saúde, as diferenças entre os 
modelos fragmentados e integrados de serviços de saúde e sistema, Mudanças do 
Modelo de Atenção no SUS, falou também sobre o Conceito de Sistema de 
Saúde, os objetivos dos Sistemas de Saúde, Atenção Primária no Brasil/Atenção 
Básica iniciando com o Decreto nº 7.508, de 28/07/11 
Regulamenta a Lei nos 8.080 de 19/0990, detalhou o financiamento da Atenção 

Básica ,continuou com os Desafios e necessidades AB, e dando segmento iniciou 

falando sobre fundamento normativo da RAS. 

EIXO TEMÁTICO:ACOLHIMENTO ÁS DEMANDAS ESPONTANEAS 
NA ATENÇÃO BÁSICA 
EXPOSITORA: Maria da Conceição de Paula Sousa 

O subtema Acolhimento ás Demandas Espontâneas na Atenção Básica 

foi ministrado pela a apoiadora da PNH/PI, na ocasião representando a Secretaria 

de Estado da Saúde do Piauí, a mesma iniciou interrogando como se dar o acesso 

na Atenção Básica nos municípios, em seguida conceituou o Acolhimento e falou da 

compreensão histórica do mesmo e frisou sobre o que é necessário para o 

Acolhimento ser colocado em ação, ressaltou sobre estratégias de Organização do 

Acolhimento à Demanda Espontânea, apresentou as perguntas mais frequentes. 

como: Quem acolhe?, Em que lugar se acolhe? E em que momento? , falou ainda 

como a Politica Nacional de Humanização se concretiza e concluiu dizendo que 

Humanização na saúde é lugar de todos! 

EIXO TEMÁTICO: PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA 
EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
EXPOSITORA: Maria da Conceição de Paula Sousa 

Inicialmente falou sobre Controle Social no SUS e na Atenção Básica, 

apresentou as Leis que regulamentam as Conferências da Saúde, continuou sobre 

os Conselhos de Saúde em cada esfera e frisou sobre o caráter, composição, 

atuação, relevância pública e das necessidades para o funcionamento, continuou 

sobre os desafios do Concelho e finalizou sua apresentação com o texto "O estado 

de justiça social, com bem estar coletivo, só acontecerá quando, pelo processo 

democrático, cada pessoa assumir o controle da sociedade e do Estado, pela 

participação ativa e pela consciência e práticas plenas de deveres e direitos .. ." 
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DELIBERAÇÕES DA VII CONFERr:NCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EIXO 1 - ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DO SERVIÇO 
EM CABECEIRAS; 

COORDENADORA: LUCINETE NUNES DE CARVALHO 
RELATORA: CLEDIANE OLIVEIRA 

DIRETRIZ: A hierarquização dos serviços implica a delimitação de uma base 

territorial para o sistema de saúde, que leva em conta a divisão político

administrativa do pa is , mas também contempla a delimitação de espaços territoriais. 

específicos para a organização das ações de saúde, sub-divisões ou agregações do 

espaço polltlco-admlnlstratlvo. 

PROPOSTAS 
► Construção de 03 UBS nas Localidades Cajueiro, Boa Vista e Lagoa Seca, 

dos Leandro; 

► Implantação de 01 Equipe Mista em cabeceiras do P iauí, com horário d e 

funcionamento diferente da Já Implantada; 

► Remapeamento da área para o redimensionamento da érea : 

► Estruturação das UBS com material permanente; 

► Aquisição de 02 ambulências para a Sede: 

► Deslocamentos das ambulâncias já existente para as localidades Jenipapeiro 

e Pedras; 

► Aquisição de 01 carro modelo L200 ( 4/ 4) para desenvolver ações de 

Educação e saúde e apoiar as Equipes da ESF e NASF; 

► Cumprimento da carga horaria de trabalho por todos os profissionais da SMS; 

► Atualização do Código de P ostura da Vigil§ncia Sanitária; 

► Aqulslçllo de ferdamento e Instrumentos de ldentlflcaçllo dos profissionais da 

Vigil§ncis Sanitária; 

► Elaboração do Plano de Cargos, carreiras e salários dos profissionais da 

Saúde; 

► Aquisição dos materiais de trabalho dos ACS; 

► R e organização do Setor da Vigilância em Saúde e re alização d e teste 

Seletivo para fiscal da vigilância Sanitária . 

EIXO 11:ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NA ASSITr,NCIA EM 
SAÚDE; 

COORDENADORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA SOUSA 

RELATORA: MARCIA DE OLIVEIRA GOMES 

DIRETRIZ: A Equidade, mais um dos prlnclplos flnalfstlcos do SUS e, atualmente. 

o tema central em todos os debates sobre as reformas dos sistemas de saúde no 

mundo ocidental. A noção de equidade diz respeito à necessidade de se "tratar 

desigualmente os desiguais" de modo a se alcançar a Igualdade de oportunidades 

de sobrevivência. de desenvolvimento pessoal e soclal entre os membros de uma 

dada sociedade. 

PROPOSTAS 

► Capacitação dos Profissionais de Saúde em Acolhimento e Humanização; 

► Implantar Ouvldorlas nas UBS caixas de sugestões; 

► Capacitação dos Profissionais de Saúde em é tica profissional; 

► Realizar palestras Educativas nas Comunidades sobre a importancia do 

Vinculo Profissional com a comunidade para a garantia da assistência. 

EIXO Ili: A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA 

EFETIVAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. 

COORDENADORA: REGINA JUCA 
RELATOR: ITAMAR 

DIRETRIZ: A participação da comunidade na tomada de decisão do SUS através 

dos conselhos de saúde e das conferências de saúde realizadas pelo menos uma 

vez a cada quatro anos. Os conselhos de saúde estão representados nos três níveis. 

degovemo: o 

Conselho Nacional de Saúde (esfera federal), o Conselho Estadual de Saúde (esfera, 

estadual) e o Conselho Municipal de Saúde (esfera municipal). Os conselhos são 

representados por 50% de usuários e 50% de representantes da gestão. O conselho 

tem caráter deliberativo e fiscalizador. 

PROPOSTAS 

► Implementação do Conselho Municipal de Saúde ao Projeto Inclusão Digital do 

Ministério da Saúde; 

► Capacitação dos Conselheiros sobre o papel do Conselheiro; 

► Garantir o deslocamento dos Conselheiros para as Capacitações e 

Conferê ncias; 

► Disponibilizar sede própria para o CMS . 

12 . MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O planejamento permite debater, organizar, priorizar, construir as ideias e acima 

de tudo monitorar e avaliar a ações referentes a política de saúde nas três esferas 

de governo (Assis, dez 2013). 

A Política Municipal de Atenção à Saúde assume as diretrizes operacionais e as 
prioridades previstas no Pacto pela Saúde, os princípios e diretrizes do SUS: 
universalidade, equidade, integralidade, resolutividade, descentralização e 
participação popular, presente na CF de 1988 e nas Leis Orgãnicas da Saúde 
(8080/90 e 8142/90). 

A Política de saúde do município atua no modelo de gestão da atenção básica em 
saúde e apresenta diversos setores e equipamentos de saúde que estão à 
disposição da população, através de atendimentos e ações de saúde que priorizam 
a prevenção de doenças e agravos. isso exige compromisso, conhecimento e 

compreensão acerca da demanda e das intervenções que deverão ser realizadas_ 
(Plano municipal de Saúde). 

Para alcançarmos o resultado dos impactos das ações de saúde à população e a 

fim de atender e consolidar a proposta de planejar e monitorar, constantemente, as 

ações de saúde, realizou algumas intervenções: 

.. Executar, Monitorar e Avaliar o plano municipal de Saúde com a participação 

dos técnicos de nível médio e superior, colocando em destaque as propostas da 

conferencia municipal de saúde; 

.. Criamos a pratica institucional de realizar apresentação anual de relatórios. 

das ações e serviços de saúde de cada setor, sinalizando o que foi e o que não foi 

realizado, priorizando a socialização dos resultados com avaliação crítica e levando 

em consideração as propostas da comunidade; 

.. Divulgamos, amplamente, as ações e resultados dos serviços de saúde, 

promovendo audiências públicas quadrimestralmente; 

.. Promovemos espaços de integração entre as equipes de saúde, na intenção 

de valorizar o trabalhador e trabalhadora do SUS que estão expostos a cultura d& 

serem avaliados constantemente. 

A instituição do planejamento, o monitoramento e avaliação, tende a se tomar 

estratégia permanente, inerente a gestão de saúde, possibilitando os profissionais 

de saúde a estarem sempre em contato com a proposta de planejar, monitorar e 

avaliar as ações de saúde modo a atender a população com qualidade e ter 

oportunidade de verificar os resultados e avaliar os impactos das ações direcionadas 

aos usuários do SUS 

Como eixo norteador e de fundamental importância para consolidação do 

processo de gestão foi necessário implementar uma proposta de planejamento no 

que se refere à avaliação e o monitoramento dos serviços e ações de saúde. Nesse 

período, dois anos e quatro meses, ao qual estou à frente da secretaria de saúde, na 

condição de secretária, foi possível observar a complexidade da política de saúde no 

que tange a organização dos serviços e ações de saúde, impossibilitando a visão, 

enquanto gestora, dos resultados e impactos dessa política na vida dos usuários do 

serviço de saúde. Para dar conta dessa situação e, posteriormente, realizar 

intervenção foi necessário a identificação dos problemas e a priorização do principal 

problema a ser discutido além de alencar as causas e consequências da falta de 

planejamento, no que incide a avaliação e o monitoramento dos serviços e ações de 

saúde. 

A função planejamento, neste compreendido o monitoramento e a avaliação, é 

inerente a todos profissionais, independentemente de onde atuem . 

Consideramos o planejamento um instrumento de gestão, que possibilita verificar a 

eficiência dos serviços, porém, constata-se que a consolidação de uma cultura d& 

uso do planejamento, ainda, é um grande desafio e na execução da política de 

saúde do município de Mutuípe, essa prática se reproduz na medida em que, não 

temos instituído como cultura a efetivação do ato de planejar, monitorar e avaliar & 

para que essa proposta se constitua foi necessário estabelecermos diálogos 
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constantes com as equipes de saúde além de dedicação dos que compõem, 

diretamente, a gestão da política de saúde no processo de elaboração de, 

instrumentos que permitam verificar, no cotidiano, a qualidade dos nossos serviços 

ofertados à população na perspectiva da saúde enquanto política de direito (Sistema 

de Planejamento do SUS, 2009). 

Ao sinalizarmos sobre a importância de planejar e avaliar a qualidade a gestão e 

assistência em saúde, pensamos, logo, no PMAQ que é uma proposta fundamental 

na melhoria e qualidade do acesso a saúde, apresenta indicadores avaliativos que 

contribuem com o padrão de qualidade, porém, a minha proposta está para além do 

PMAQ e de outros instrumentos avaliativos que temos como referencias indicados. 

pelo ministério da saúde. 

PROPOSTAS DA CONFERENCIA DE CABECEIRAS 

• REALIZAR EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

DA ATENÇÃO BASICA, PRIORIZANDO ACOLHIMENTO, VACINA; 

• MANTER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA; 

• INSERIR NA AERÓBICA O PÚBLICO MASCULINO DA LOCALIDADE 

VACABRAVA li; 

• OFERTAR OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA 

NA SEDE DO MUNÍCIPIO; 

• DESPONIBILIZAR O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO 

DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TERESINA; 

• A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CABECEIRAS FAÇA INTERMEDIAÇÃO JUNTO 

AO CERAS PARA DIMINUIR A FILA NA MARCAÇÃO DAS CONSULTAS 

ESPECIALIZADAS; 

ANEXOS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABECEIRAS DO PIAUI 2018-2021 

OIRf!RJZ N' 10 · FORTALECER ,J AÇOES DE VlGILANCIAAP1<1;VtN<;AOE COMBATE DO CORONAVIRUS •COVIO 19 

08JE11VO N' 10,1 • REALIZAR AÇOES OE CON'TROLE OE DOENÇAS lRANSMISSr/EIS NO MUNICIPIO 

NUMERO DE BARREIRAS COBERTURA RECURSOS SMS DE MS, SESAPI, 20.lnl.00 
SANITÁRIAS POPULACIONAL FE DERAIS, 

INSTAIAR BARREIRA SANITARIA NAS IMPWITADAS ESTIMADA PELAS ESTADUAIS, 
ENTRADAS DA ODADE EQUIPES DE MUNIOPAJS 

ATENÇÃO BÁSICA 

CABECEIRAS DO Sec. de Flnani, 
PLO.UI 

SANlllZAÇÃO DOS PREDIOS PUBIICOS PERC!NTUAL DE PREDIOS COBERTURA RECURSOS SMS D! MS, SESAPI, 10.lnl.00 
l'ÚBUCOS SANITIZADOS POPUIACIONAL FEDERAIS, CABECEIRAS DO Sec. de Flnani, 

ESTIMADA PELAS ESTADUAIS, PLO.UI 
EQUIPES DE MUNIOPAJS 
ATENÇÃO BÁSICA 

DISTRIBUIÇÃO D! MASCARAS DE TEODO E P!RC!NTUAI DE PERC!NTUAI DE RECURSOS 
AICOOL GEL NOS PREDIOS PU BIICOS E NAS MASCAJIS DE TEODO E MASCAJIS DE FEDERAIS, 
BARREIRASSANITAR~ AICOOI.GELNOSPREDIOS TE□ DO E AICODL ESTADUAIS, 

ATMDADES EDUCATIVA D! PRMNÇÃO E 
COMBATE ASO CORONAVIRUS • COVID 1.9 

PUBUCOS E NAS GEL NOS PREDIOS MUNIOPAJS 
BARREIRAS SANITAR~ PUBUCOS E NAS 

BARREIRAS 
SANITAR~ 

PERC!NTUAI D! COBERTURA RECURSOS 
ATMDADES EDUCATIVA POPULACIONAL FEDERAIS, 
D! PRMNÇÃD E ESTIMADA PELAS ESTADUAIS, 
COMBATE ASO EQU IPES DE MUNIOPAJS 
CORONA~RUS-COVID 19 ATENÇÃO BÁSICA 

SMS DE 
CAB!CEIRAS DO 
PIAUI 

MS,S!SAJ>I, 
Sec.deFlnani, 

SMS D! MS, S!SAJ>I, 
CABECEIRAS DO SEt D! 
PLO.UI FINANÇA 

lS.lnl.00 

10.lnl.00 

ASSEGURAR OS EQUIPAMENTOS DE P!RC!NTUAL D! COBERTURA RECURSOS SMS DE MS, SESAP1, 189.320,00 
PROJEÇÃO INDMDUAL • EPI PARA TDOOS OS POPULACIONAL FEDERAIS, 
PROFISSIONAIS DA IAÚDE ESTIMADAPELAS ESTADUAIS, 

EQU IPES DE MUNIOPAJS 
ATENÇÃO BÁSICA 

DISPONIBIUZAR AMBUIÂNOA PARA PERC!NTUAL D! COBERTURA RECURSOS 
TRANSl'ORTE EXO.U5Ml DE PAOENTES AMBUIÂNOA PARA POPUIACIONAI FEDERAIS, 
CD~D TRANSPORTE EXO.USIVEL ESTIMADAPELAS ESTADUAIS, 

D! PAOENTESCOVID EQUIPES D! MUNIOPAJS 

ATENÇÃO llÃSICA 

PERCINT\JAI. DE DE TESTE COBERTU RA RECURSOS 

AQu1gçAo OE um iw,oo PARA O RA~DO ADQUIRIDO ~=i:.s :::s. 
DIAGNOSTICO E CONTROlE OOCORONAVIRUS EQUIPES DE MUNIOPAIS 

ATENÇÃO BÁSICA 

AQu1gçAo DE MEDICAMENTOS PARA OS QUANTIDAES D! COBERTURA RECURSOS 
SINTOMAS DA COVI) 19 MEDICAMENTOS PARA OS POPULAOONAL FEDERAIS, 

SINTOMASDACDVID 19 ESTIMADAPELAS ESTADU.lJS, 
EQUIPES OE MUNIOPAIS 
ATENÇÃO BÁSICA 

CABEC!IRAS DO SEt DE 
PIAUI FINANÇA 

SMSDE MS, SESAP1, 
CAB!C!IRAS DO SEt DE 
PIAUI FINANÇA 

SMS DE MS, SESAPI, 
CABECEIRAS DO SEC. D! 
PIAUI FINANÇA 

SMS DE MS, SESAPI, 
CABECEIRAS DO SEC. DE 
PLO.UI FINANÇA 

110.lnl,OO 

91.500,00 

34.lnl,OO 

ld:01AB1C48B12824C4 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
Gabinete do Prefeito 

OFÍCIO 34/2022 Bom Jesus-PI, 09 de março de 2021. 

Exmo. Sr. Vereador 
ODAIR JOSt FONSECA DE CASTRO 
MD Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para o fim 

de ser submetido ao exame e a deliberação desta Augusta 

Câmara 

sobre: 

Municipal, 

"Abre no 

o incluso 

orçamento 

projeto de lei que Dispõe 

vigente crédito adicional 

especial e dá outras providências". 

Ciente da compreensão e boa vontade de Vossas 

Excelências, confiante na apreciação dedicada sempre no, 

interesse público e na sensibilidade às demandas 

administrativas, esperamos aprovaçâo do Projeto de Lei em 

anexo. 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI, aos 09 (nove) dias d o 

mês de março de 2022 . 

' Nea _.__ ~nheiro 
Prefe~::::a~jde Bom 

Praça Marcos Aurélio, 41 - Centro - CEP: 64.9 0-
Fone/Fax: (89) 3562-1308 - Bom Jesus-PI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
Praça Marcos Aurélio, 41 

06S54356/0001-53 Exerdcio: 2022 

PROJETO N• 007, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

Abre no orçamento vigente at!di!D adicional espec/al e das outras providências 

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE Bom Jesus , Faço saber que a c&mara Municipal. 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei : 

Artigo 1 º, - Fica aberto no orçamento vigent e, um crédito adicional especial na 
import~ncia de R$25. 000 , 00 distribuidos as seguintes dotações: 

Suplementação { +) 

01 01 00 CÃMARA MUNICIPAL 

84-0 01.031.000llOOl .(X)()(l 
3 .3.90.(18.00 
soo 
, .. 000 

Fundo~mento do Processo LeaislatNo 
OUTROS BENEFÍCIOS ASSLSTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 
Recursos nlo vincubdos de Impostos 
Nlo ~aplica 

841 Ol .031.0001.200Ul000 Funcionamento do Proce-oo Lqlslativo 
3.1.91.13.00 CONTIIIBUIÇÔES PATRONAIS 
SOO Rewnos nllio Yincu1ado, de Impostos 
999 000 Nl o se aplica 

25.000,00 

10.000,00 
F.R,: 150000 

15.000,00 
F.R.: 150000 

Artigo 2º . - O crédito aberto na forma do a r tigo anterio r será coberto com recursos 
provenientes de: 

Anulaçlo: 

02 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA. 

827 99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contírcfnc.ia 
9.9.99.99,00 RESERVA DE CONTINGENOA. 
SOO Recursos não vinculado, de Impostos 
999 000 Nlo se .1plica 

Anulação { - ) 

Artigo 3° . - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Nestor - .(.Pinheiro Elvas 
Prefeit~:;_::~al de Bom Jesus 

Aulnado Dlgltolmente via - Docu,_,,açlo Web (TCE/1'1) - ODAJR JOSE FONSECA DE CASTRO· 
Aulnado Dlgltolmente via - Documon,açlo Web (TCE/1'1) • DIVANILTO DA SILVA ALVES • 

·25.000,00 
F .R. Gn.1po: 150000 

-25,000,00 


