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“Planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para
mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham
a deteriorar-se no futuro” (CHORNY, 1998).
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MISSÃO
Promover ações e serviços para a atenção integral à saúde da população, com qualidade,
por meio de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da
saúde.

VISÃO
Oferecer serviços de qualidade atingindo a integralidade da Atenção Primária à Saúde
com ênfase na promoção, prevenção e humanização.

VALORES
Compromisso com a qualidade
Ética
Humanização
Respeito
Comprometimento

3

Prefeito Municipal
Paulo Celso Cola Pereira

Secretário (a) Municipal de Saúde
Thaynara Carla de Oliveira Ferreira
Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis
Mariana Metri Miranda

Diretora de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Saúde da
Família
(Assessoria Técnica do Gabinete)
Sandra Paula da Silva Carriço
Gerente Financeiro da Saúde
Juliano Scherrer Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Paulo Roberto Godinho

4

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRIÊNIO 2019-2022
1° SEGMENTO GESTOR E /OU PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE:
I.

Secretaria de Saúde: MARIANA METRI MIRANDA – Titular/ Sandra Paula da Silva
Carriço – Suplente

II.

Secretaria de Saúde: JULIANA SOUZA HOTT – Titular/ Jackiele Biancardi
Bourguignon Muniz – Suplente

III.

Representantes do Laboratório Bioclínico: Bruno Thadeu Duarte Silvino como
titular e Thaís Cristina da Silva como suplente.

2° SEGMENTO TRABALHADOR:
I.

SINODONTO: PAULO ROBERTO GODINHO – Titular/ Michele Jerônimo Braga
– Suplente

II.
III.

COREN: FERNANDA TIMPONI – Titular/ Valquíria Lachini Bressaneli- Suplente
SINDESAUDE: MARIA DE FÁTIMA SANTOS – Titular/ Maria das Neves Ferreira
Marvila – Suplente

3° SEGMENTO USUÁRIO:
I.

Centro Comunitário Portinho: JOSÉ CARLOS BRANDÃO – Titular/ Petronilha
Braga– Suplente

II.

Associação das Mulheres de Itaputanga: GLAIR PEREIRA LIMA – Titular/
Jaciana da Silva Curitiba – Suplente

III.

Parque das Artes: MARCOS BASTOS – Titular/ Carolina Fernandes – Suplente

5

Sumário
1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................... 9
2.2 HISTÓRIA ............................................................................................................. 10
3. REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –
PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS .............................................................. 19
3.1 REDE FÍSICA ....................................................................................................... 19
4. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO
................................................................................................................................... 21
5. OUVIDORIA............................................................................................................ 37
6. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................ 38
7. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ............................................................... 40
7.1 PRODUÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE ..................................................... 40
7.3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE .................................................................. 43
7.4 IMUNIZAÇÃO ....................................................................................................... 44
7.5 DOSES APLICADAS POR IMUNOBIOLÓGICO ................................................... 45
7.6 IMUNIZAÇÃO (COVID-19) .................................................................................... 46
7.7 PRODUÇÃO SAÚDE BUCAL ............................................................................... 47
7.8 PRODUÇÃO SAÚDE DA MULHER ...................................................................... 50
7.10 PRODUÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ................................................. 52
7.11 PRODUÇÃO HOSPITAL ..................................................................................... 53
7.12 PRODUÇÃO FISIOTERAPIA .............................................................................. 53
7.13.3 PRODUÇÃO LABORATORIAL ........................................................................ 55
7.14 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – EXAMES ...................... 56
7.15 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – CONSULTAS ............... 56
7.16 PRODUÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO .......................................................... 57
7.17 VIGILÂNCIA EM SAÚDE .................................................................................... 58
7.18 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL.............................................................. 58
7.20 NATALIDADE ..................................................................................................... 62
7.21 MONITORAMENTO DE CASOS COVID-19 ....................................................... 63
7.22 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ........................................................................ 63
7.23 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA ............................................................... 65
8. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2021 ................................................ 69

6

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da
pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução
das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos
oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura,
industrialização, entre outros.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em
todas as idades
3.1 até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por

100.000 nascidos vivos;
3.2 até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5

anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12
por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos
25 por 1.000 nascidos vivos;
3.3 até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais

negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças
transmissíveis;
3.4 até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis

(DNTs) via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar;
3.5 reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de

drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool;
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3.6 até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em

estradas;
3.7 até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva,

incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde
reprodutiva em estratégias e programas nacionais;
3.8 atingir a cobertura universal de saúde (UHC), incluindo a proteção do risco financeiro,

o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e
vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos;
3.9 até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos

químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo;
3.a fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos

os países, conforme apropriado;
3.b apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças

transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em
desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços
acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre
flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a
medicamentos para todos;
3.c

aumentar substancialmente

o financiamento

da saúde e

o recrutamento,

desenvolvimento e formação, e conservação do pessoal de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e SIDS;
3. d reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em
desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos
nacionais e globais de saúde.
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1. APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA) apresenta o Relatório Anual de Gestão
(RAG) referente ao exercício 2021, que explicita o desempenho da Gestão municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Este relatório demonstra a execução anual das proposições do Plano Municipal
de Saúde (PMS) 2018-2021, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) na
resolução nº 009, de 12 de dezembro de 2018.
Neste relatório a SEMSA divulga seu desempenho anual das metas, indicadores
e ações da Programação Anual de Saúde (PAS) 2021 e Pactuação Interfederativa de
Indicadores (SISPACTO) e execução orçamentária e financeira.
Compõe o relatório informações municipais relacionadas a Gestão do SUS, sua
estrutura e as características demográficas e epidemiológicas do município de Piúma/ES.
Ao encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) o RAG 2021 para
apreciação, em consonância com os princípios do SUS, a SEMSA mostra seu compromisso
com a construção de uma política pública com embasamento técnico e sensibilidade às
demandas sociais.
Esses resultados devem ser debatidos de modo a permitir a avaliação da
participação municipal na operacionalização da política de saúde e na obtenção de
resultados. Para atender à necessidade de prestação de contas junto ao CMS e aos órgãos
de controle da atuação governamental, buscou-se conformidade com outros instrumentos,
como os relatórios quadrimestrais de prestação de contas do exercício 2021.
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2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.1 PANORAMA DEMOGRÁFICO
O município de Piúma localiza-se na Latitude de 20º 50’ 21,5” S e Longitude de
40º 42’ 55,1” W, na Região Metropolitana Expandida Sul há uma distância rodoviária de 89
km de Vitória, pertencendo ao Território Sul Litorâneo, é servida pela Rodovia do Sol que é
interligada à BR 101 há apenas oito km da cidade, através da Rodovia Estadual Jorge
Feres.
Piúma possui Clima tropical, quente, amenizado por ventos costeiros,
caracterizando a cidade como apta ao turismo de sol e praia e o campo apto a cultivo
tropical. Solos de terras quentes, planas, transição turfosa / seca, fracas, encharcadas e
sob influência das marés, constituídas pelo Vale do Orobó, banhadas pelos Rios: Novo e
Iconha, e terras quentes, planas enxutas, arenosas, costeiras e ainda fracas de textura fina
nas áreas onduladas.

2.2 HISTÓRIA
As terras hoje compreendidas pelo atual município de Piúma eram ocupadas pelos
índios Goitacás, habitantes do litoral sul Espírito-Santense. Os primeiros colonizadores da
região fundaram, no local em que está localizada a sede municipal, o povoado de Piúma,
de onde partiram para a conquista e desbravamento das terras férteis da hinterlândia, tendo
estabelecido, em meados do século XIX, a povoação de Iconha, que passou a constituir o
principal centro comercial da região.
Em face da lei provincial nº 14, de 04-05-1883, o povoado de Piúma foi elevado à
sede de distrito, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Piúma. Em 1891,
foi criado o município de Piúma, com território desmembrado de Anchieta. O topônimo é
derivado do vocábulo tupi. Em 1904, a sede municipal foi transferida para a Vila de Iconha
e, em 1924, por força da lei nº 1428, de 03 de julho, o município passou a chamar-se Iconha.
Pela mesma lei, Piúma passou a distrito. A lei nº 1908, de 24-12-1963, criou o atual
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município de Piúma, com território desmembrado de Iconha. A instalação se deu a 06-071964.
Gentílico: piumense

2.3 FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Piúma,
pela lei provincial nº 14, de 04-05-1883, subordinado ao município de Benevente. Elevado
à categoria de Vila com a denominação de Piúma, pelo decreto estadual de 02-01-1891,
desmembrado de Benevente.
Sede na povoação de Piúma. Constituído de 2 distritos: Piúma e Iconha. Instalado
em 19-01-1891. Pelo Decreto Estadual nº 81, de 18-11-1904, transfere a sede da povoação
de Piúma para a de Iconha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído 2
distritos: Piúma e Iconha. Pela lei estadual nº 1428, de 03-07-1924, o município de Piúma
passou a denominar-se Iconha. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o
distrito de Piúma figura no município de Iconha. Assim permanecendo divisão territorial
datada de 01-07-1960, o distrito de Piúma permanece no município de Iconha.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Piúma, pela
Lei Estadual nº 1908, de 24-12-1963, desmembrado de Iconha.
Sede no antigo distrito de Piúma, constituído de 2 distritos: Piúma e Aghá.
Instalado em 06-07-1964. Em divisão territorial datada de 01-01-1979, assim
permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Alteração toponímica municipal Piúma para Iconha alterado, pela Lei Estadual Nº
1428, de 03-07-1924. Iconha para Piúma alterado, pela Lei Estadual nº 1908, de 24-121963. Alteração toponímica distrital Nossa Senhora da Conceição de Piúma para Piúma
alterado, pela Lei provincial nº 14, de 04-05-1883.
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2.4 INFORMAÇÃO POPULACIONAL
2.4.1 POPULAÇÃO DO ÚLTIMO CENSO
População estimada (2020)

22.053 pessoas

População no último censo (2010)

18.123 pessoas

Densidade demográfica (2010)
Código do Município
3204203

242,18 hab/Km²
Gentílico
Piumense

Prefeito
Paulo Celso Cola Pereira

2.4.2 POPULAÇÃO POR GRUPO DE IDADE
População por grupo de idade
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais
Total

Masculino
795
786
672
768
1.747
1.607
1.505
1.336
933
446
189
10.784

Feminino
760
730
704
721
1.738
1.722
1.671
1.461
957
524
281
11.269

Total
1.555
1.516
1.376
1.489
3.485
3.329
3.176
2..797
1.890
970
470
22.053

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

2.4.3 TERRITÓRIO E AMBIENTE
Território e ambiente
Área da unidade territorial (2020)
74,046 Km²
Esgotamento sanitário adequado (2010)
67,2%
Arborização de vias públicas (2010)
18%
Urbanização de vias públicas (2010)
11,7%
Bioma (2019)
Mata Atlântica
Sistema Costeiro-Marinho (2019)
Pertence
Hierarquia urbana (2018)
Centro Local
Região de influência
Vitória
Região intermediária
Vitória
Mesorregião (2020)
Central Espirito-santense
Microrregião (2020)
Guarapari
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2.4.4 SÉRIE HISTÓRICA DO IDHM NO MUNICÍPIO
Item
IDHM
IDHM educação
IDHM longevidade
IDHM renda

1991
0,505
0,319
0,687
0,588

2000
0,624
0,472
0,784
0,658

2010
0,727
0,643
0,852
0,702

Fonte
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD

2.4.5 SANEAMENTO BÁSICO
Item
Total de domicílios particulares permanentes
Domicílios particulares permanentes com rede geral de esgoto ou
pluvial
Domicílios particulares permanentes com fossa séptica
Domicílios particulares permanentes com outro tipo de esgotamento
sanitário
Domicílios particulares permanentes sem existência de banheiro ou
sanitário
Item
Total de domicílios particulares permanentes
Domicílios particulares permanentes com existência de banheiro
sanitário
Domicílios particulares permanentes sem existência de banheiro
sanitário
Item
Total de domicílios particulares permanentes
Domicílios particulares permanentes com rede geral de distribuição
Domicílios particulares permanentes com poço ou nascente na
propriedade
Domicílios particulares permanentes com outra forma de
abastecimento de água

Quantidade
5.748
3.344

Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE

529
1.855

2010
2010

IBGE
IBGE

20

2010

IBGE

Quantidade
5.748
5.728

Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE

20

2010

IBGE

Quantidade
5.748
5.451
239

Ano
2010
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE
IBGE

58

2010

IBGE

2.4.6 SERVIÇOS PÚBLICOS
Item

Quantidade

Ano

Fonte

5.748

2010

IBGE

Domicílios particulares permanentes sem coleta de lixo

183

2010

IBGE

Domicílios particulares permanentes sem energia

27

2010

IBGE

Total de domicílios particulares permanentes

elétrica

2.4.7 ESCOLARIDADE
Item
População municipal
População que frequentava escola
População que nunca frequentou escola
População que não frequentava porém já frequentou escola
Item

Quantidade
18.123
5.144
1.363
11.616
Quantidade

Fonte
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE

Fonte
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População ue frequenta escola
População que frequenta escola pública
População que frequenta escola privada

5.144
4.542
602

IBGE
IBGE
IBGE

2.4.8 FREQUÊNCIA ESCOLAR POR NÍVEL
Item
População que frequenta escola
População que frequenta creche
População que frequenta pré-escola
População que frequenta alfabetização
População que frequenta alfabetização de jovens e adultos
(EJA)
População que frequenta o ensino fundamental
População que frequenta o ensino médio
População que frequenta o ensino superior
População que frequenta pós graduação

Quantidade
5.144
158
701
228
46

Fonte
IBGE

2.783
738
436
54

IBGE
IBGE
IBGE
IBGE

Quantidade
18.123
15.495
7.945
2.962

Fonte
IBGE

3.368
982
38

IBGE
IBGE
IBGE

IBGE
IBGE
IBGE
IBGE

2.4.9 FREQUÊNCIA ESCOLAR POR NÍVEL
Item
População municipal
População com algum nível escolar
População sem instrução ou fundamental incompleto
População com fundamental completo e ensino médio
incompleto
População com ensino médio completo e superior incompleto
População com ensino superior completo
População com grau d ensino não determinado

IBGE
IBGE
IBGE

2.4.10 MATRÍCULAS DO CENSO ESCOLAR
Item
Total de matriculas
Educação infantil
Ensino fundamental
Ensino médio
Matrículas
Educação profissional
Educação de jovens e adultos (EJA)
Educação especial
Matrículas por área
Total
Matrículas por sexo
Total

Quantidade
Fonte
5.130
INEP
988
INEP
2.876
INEP
912
INEP
Quantidade
Fonte
340
INEP
354
INEP
57
INEP
Rural
Fonte
Quantida
Urbana
de
162
INEP
5.130
4.968
Quantid Masculino Feminino Fonte
ade
2.525
INEP
5.130
2.605
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Matrículas por sexo
Amarela
Branca
Indígena
Não declarada
Parda
Preta
Matrículas por faixa etária
40 anos ou mais
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
18 e 19 anos
5 e 17 anos
6 a 10 anos
4 a 5 anos
Até 3 anos

Quantid
ade
15
1.645
5
1.317
1.992
156
Municípi
o
34
19
21
20
77
264
1.000
1.436
559
398

Masculino Feminino

Fonte

8
808
1
714
989
85
Estado

7
INEP
837
INEP
4
INEP
603
INEP
1.003
INEP
71
INEP
Fonte

11.529
6.355
7.521
10.215
22.330
37.601
153.458
263.867
97.854
66.497

INEP
INEP
INEP
INEP
INEP
INEP
INEP
INEP
INEP
INEP

2.4.11 EVASÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Item
População municipal
População que não frequentava escola
Item
População de 0 a 5 anos de idade
População de 0 a 5 anos que não frequentava
escola ou creche
Item
População de 6 a 14 anos de idade
População de 6 a 14 anos de idade que não
frequentava escola
Item
População de 15 a 19 anos de idade
População de 15 a 19 anos de idade que não
frequentava escola
Item
População de 20 anos de idade ou mais
População de 20 anos de idade ou mais que
não frequentava escola

Quantidade
18.123
12.979
Quantidade
1.525
763

Ano
2010
2010
Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE
Fonte
IBGE
IBGE

Quantidade
2.765
44

Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE

Quantidade
1.642
646

Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE

Quantidade
12.191
11.526

Ano
2010
2010

Fonte
IBGE
IBGE
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2.4.12 PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Tipo de
deficiência
Visual
Auditiva
Motora

Alguma
Grande
Não consegue de
dificuldade dificuldade
modo algum
2.579
656
25
784
183
35
951
495
82
Item
Quantidade
População municipal
18.123
População com deficiência mental ou intelectual
271
População com alguma dificuldade visual
2.579
População com alguma dificuldade auditiva
784
População com alguma dificuldade motora
951
População com grande dificuldade visual
656
População com grande dificuldade auditiva
183
População com grande motora
495
População com total dificuldade visual
25
População com total dificuldade auditiva
35
População com total dificuldade motora
82
Item
Quantidade
População municipal
18.123
População com nenhuma dessas deficiências
13.630
População com pelo menos uma das
4.493
deficiências investigadas
Item
Quantidade
População com pelo menos uma das
4.493
deficiências investigadas
População com deficiência mental ou intelectual
271
População com deficiência visual
3.260
População com deficiência auditiva
1.002
População com deficiência motora
1.528

Ano

Fonte

2010
2010
2010
Ano
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Ano
2010
2010
2010

IBGE
IBGE
IBGE
Fonte
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
Fonte
IBGE
IBGE
IBGE

Ano
2010

Fonte
IBGE

2010
2010
2010
2010

IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
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2.5 INFORMAÇÕES DA GESTÃO
2.5.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Órgão

Secretaria Municipal de Saúde de Piúma-ES

Número do CNES

7393202

CNPJ

14 801 769/0001-79

Endereço

Avenida Felicindo Lopes Nº 238, bairro Acaiaca,
Piúma/ES, CEP: 29.285-000

E-mail

saude@piuma.es.gov.br

Telefone

(28) 3520 5324

2.5.2 GESTÃO (2021-2024)
Prefeito (a)

Paulo Celso Cola Pereira

Secretária Municipal de Saúde Thaynara Carla de Oliveira Ferreira
Data da Posse

01/01/2021

Secretário Municipal de Saúde Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis
Data da Posse

22/02/2021

Secretária Municipal de Saúde Mariana Metri Miranda
em Exercício
Data da Posse

20/10/2021

2.5.3 FUNDO DE SAÚDE
Instrumento de Criação

Lei

Data de Criação

06/1991

CNPJ

14.801.768/0001-79

Natureza Jurídica

Fundo Público da Administração Direta Municipal

Nome do Gestor do Fundo

Mariana Metri Miranda
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2.5.4 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período do Plano Municipal de 2018-2021
Saúde
Status do Plano

Aprovado

2.5.5 REGIÃO DE SAÚDE

Região Sul

2.5.6 CONSELHO DE SAÚDE
Presidente

Paulo Roberto Godinho

E-mail

Cms.piuma@hotmail.com

2.5.7 CASA LEGISLATIVA
1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Data de Apresentação Data de Apresentação Data de Apresentação
na Casa Legislativa
31/05/2021

na Casa Legislativa
30/09/2021

na Casa Legislativa
15/02/2022
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3. REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE – PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS
3.1 REDE FÍSICA
Município

CNES

Nome Fantasia

Natureza

Gestão

Jurídica
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma

3592855
0111678
2628023
7393202
2628015
2548224
9121706
9121714
2702762
2627981
2548240
7152809
2548232
5098963
2709392
7904711
6616100
0970484
7904703
7839413
0862282

Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma
Piúma

9249249
9660747
9560289
7832516
0201022
3055558
0970654
0264482
2860139
5486289
7066104
6202799
6202810

Centro de Especialidades de Piúma
Farmácia Básica de Piúma
Hospital e Maternidade Nossa S.daConceição
Secretaria Municipal de Saúde de Piúma
Unidade Sanitária de Itinga
Unidade sanitária de São João de Ibitiba
Unidade Sanitária de Monte Agha
Unidade Sanitária de Acaiaca
Unidade Sanitária de Céu Azul
Unidade Sanitária de Itaputanga
Unidade Sanitária de Nova Esperança
Unidade Sanitária de União
Unidade Sanitária Niterói
Unidade Sanitária Portinho
Unidade Sanitária Vitorio Bossato
Almeida Pretti Médicos Associados
Clinica sr Saude ltda me
Dentista do Trabalhador
Nutri Feres
Orofacial Consultório Odontológico
Pantilla Tonani Saúde, Desen e
Comportamento
Psico Saúde
Rufino Odontologia e Estética
Sales e Franca Psicólogos
Ampla saúde
Atss Bem Estar Serviços
Clínica Médica dr Cezar Mathias
Clínica Ressignificando Vidas
Dra Natalia Layber Muller
Integrar – Espaço Terapia
Life Fisioterapia
Bioanalise Laboratório
Laboratório de Anál. Clín. dr AníbalMathias
Laboratório e Análises Clínicas Labor Vida

Atende ao
SUS

Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Adm. Pública
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais
Ent. Empresariais

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Conforme o manual do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) o tipo
gestão identifica com qual gestor (estado ou município) o estabelecimento
temcontrato/convênio, sendo o mesmo responsável pelo cadastro, programação, autorização e
pagamento dos serviços prestados.
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4. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS
APLICADOS NO PERÍODO

O demonstrativo da receita de impostos líquida das despesas próprias com ações e
serviços públicos de saúde deve ser apresentado tendo em vista a necessidade de
apuração devido ao disposto no § 2º, do artigo 198, da Constituição Federal, o qual
determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão, anualmente,
aplicações mínimas de recursos públicos em ações e serviços públicos de saúde.
Os limites mínimos estão estabelecidos no artigo 77, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT. Também constitui fator determinante para a
elaboração do demonstrativo, o disposto no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da LRF, que
determina como condição para o recebimento de Transferências Voluntárias por parte do
ente da Federação, o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à
saúde.
Conforme disposto na Lei Complementar nº 141/2012, os artigos 5º, 6º, 7º e 8º tratam
do limite constitucional de recursos a serem aplicados na área da saúde. Já no artigo 36, a
Lei define as diretrizes para a elaboração do relatório detalhado do quadrimestre anterior
que conterá, no mínimo, as informações relativas ao montante e fonte dos recursos
aplicados no período. Em conformidade com está Lei, o Conselho Nacional de Saúde –
CNS publicou a Resolução nº 459, de 10 de outubro de 2012, a qual trata da prestação de
contas relativa aos gastos com saúde, e o CONASS publicou a nota técnica 16 de 06 de
junho de 2012, onde parametriza:
“... II. Demonstrativo do montante e fonte dos
recursos aplicados no período: Serão utilizados
relatórios do SIOPS, os quais estão em processo de
adequação para atender ao disposto na LC nº
141/2012.
i. Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
Saúde – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
ii. Relatório da Execução Financeira por Bloco de
Financiamento”.
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O presente relatório compõe a Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício
financeiro de 2021, conforme dispõe o Anexo III–2.2 da Instrução Normativa nº
068/2020, alterada pela Portaria Normativa nº 88 de 30 de novembro de 2021, do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.
Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, abordar aspectos
considerados relevantes, de execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e
patrimonial do Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma-ES, constante nos
Demonstrativos Contábeis referente ao exercício de 2021.
Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma
organizada que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de
gestão do Fundo Municipal de Saúde de Piúma-ES, evidenciando os resultados dos
programas desenvolvidos.

4.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Municipal nº 2.373 de 28/12/2020 estimou a Receita em R$ 3.791.000,00
e fixou a Despesa do Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma, Estado do
Espírito Santo, em R$ 16.363.450,00 para o exercício de 2021 e institui o percentual
de 30% (trinta por cento) para créditos suplementares.
No decorrer do exercício foram realizados 13 (treze) Créditos Suplementares,
através dos Decretos números: 2181, 2216, 2238, 2255, 2264, 2273, 2289, 2303,
2323, 2338, 2351, 2360 e 2362/2021, sendo que o valor de Suplementação pelo
Superavit

Financeiro

do

exercício

anterior

foi

de

R$

300.000,00,

de

cancelamento/remanejamento de dotação corresponde à R$ 4.769.867,75 e do
Excesso de Arrecadação no valor de R$ 2.822.494,80, totalizando R$ 7.892.362,55.
Através das Portarias números: 151, 325, 421, 464, 486, 518, 556, 597, 652,
690 e 752/2021 houve movimentações de créditos no valor de R$ 2.452.647,97 entre
as mesmas dotações para remanejamento de fontes de recursos e/ou
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remanejamento dentro do mesmo grupo de natureza da despesa, conforme
autorizado através Artigo 7º da LOA 2021.
4.2 DESPESA FIXADA E ACRÉSCIMOS - EXERCÍCIO DE 2021:
%

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$):

Despesa fixada

16.363.450,00

80,60

Suplementação por Superávit Financeiro

300.000,00

1,48

Excesso de Arrecadação

2.822.494,80

13,90

Suplementação por anulação de outra UG

816.927,91

4,02

Despesa total autorizada

20.302.872,71

100,00

Comparando a despesa fixada e seus devidos acréscimos com a execução da
despesa (empenho da despesa) no exercício de 2021, conclui-se que houve uma
economia na execução orçamentária no montante de R$ 113.687,78, conforme
demonstramos a seguir:
DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$):

Despesa total autorizada (fixada) + créditos suplementares

20.302.872,71

Despesa empenhada

20.189.184,93

Economia na execução da Despesa

113.687,78

A Receita Orçamentária arrecadada atingiu o montante bruto de R$
5.403.784,28 sendo que 93,47% são recursos provenientes Transferência de recursos
do Sistema Único de Saúde – SUS.
O Fundo Municipal de Saúde de Piúma-ES, recebeu ainda recursos no valor de
R$ 16.411.328,79 de repasses da Prefeitura Municipal de Piúma-ES, para cobrir as
despesas do Fundo Municipal de Saúde, assim como aplicar o mínimo de 15% de
recursos ordinários aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um Superavit
orçamentário na arrecadação da ordem de R$ 1.612.784,28 conforme demonstrativo
a seguir:
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DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$):

Receita Orçada Prevista

3.791.000,00

Receita Orçada Arrecadada

5.403.784,28

Superavit orçamentário de Arrecadação

1.612.784,28

A despesa realizada (empenhada) no exercício de 2021 atingiu o montante de
R$ 20.189.184,93, sendo que R$ 8.052.983,24 foram empenhadas em despesa com
pessoal; R$ 11.961.113,22 foram empenhadas com outras despesas correntes; R$
175.088,47 foram empenhadas para cobrir os investimentos realizados pelo Fundo
Municipal de Saúde.
Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da
despesa realizada (empenhada), nota-se que houve um Superavit na execução, no
exercício de 2021, da ordem de R$ 1.625.928,14 que equivale a 7,45% da Receita
Total Arrecadada, conforme demonstrado no quadro a seguir:
DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$):

Receita Total Arrecadada (Receita Orçamentária +
Repasses da Prefeitura)

21.815.113,07

Despesa Total Realizada (empenhada)

20.189.184,93

Superavit em 2021

1.625.928,14

O quadro abaixo demonstra os valores empenhados, liquidados e pagos onde
pode-se apurar as inscrições do exercício de 2020 de Restos a pagar processados e
não processados no qual fornecem as seguintes informações:
 Despesa empenhada R$ 20.189.184,93 ( - ) Despesa Liquidada R$
19.569.841,18 ( = ) Restos A Pagar Não Processados R$ 619.343,75;
 Despesa Liquidada R$ 19.569.841,18 ( - ) Despesa Paga R$ 19.433.988,61 ( = )
Restos A Pagar Processados R$ 135.852,57.
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DESPESA EMPENHADA
(R$)

DESPESA LIQUIDADA
(R$)

DESPESA PAGA (R$)

20.189.184,93

19.569.841,18

19.433.988,61

4.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA
O movimento financeiro mostrou que veio do exercício anterior (2020) o saldo
em espécie no valor de R$ 3.527.029,78. Arrecadou-se de Receitas Orçamentárias
R$ 5.403.784,28 e de Transferências Financeiras Recebidas (repasse da Prefeitura
Municipal de Piúma-ES) o valor de R$ 16.411.328,79. Obteve também, receitas
extraorçamentárias no valor de R$ 3.210.897,36.
Teve-se uma Despesa Orçamentária no valor R$ 20.189.184,93, Pagamentos
extraorçamentários no valor de R$ 3.092.388,97, restando assim um saldo para o
exercício seguinte de R$ 5.271.466,31 e um montante de Despesas a pagar inscrita
no valor de R$ 755.196,32.
As informações acima demonstram que o Fundo Municipal de Saúde do
Município de Piúma-ES, mantém um resultado financeiro positivo, demonstrando
equilíbrio financeiro, percebendo ainda que o disponível é suficiente para pagar
as obrigações referentes aos bens e serviços adquiridos e empenhados, assim
como consignados, com sobras relevantes para o exercício seguinte.

4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAS
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo,
teve variações patrimoniais quantitativas aumentativas durante o exercício de
2021 no valor de R$ 21.815.113,07 oriundas principalmente de recursos provenientes
de transferência de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS e repasses recebidos
da Prefeitura Municipal de Piúma-ES. Obteve também, variações patrimoniais
quantitativas diminutivas no valor de R$ 20.183.272,27.
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O quadro abaixo demonstra o quociente do resultado das variações
patrimoniais, indicando que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma-ES,
teve um Superavit de resultado patrimonial no valor de R$ 1.631.840,80.
Quociente do resultado da variações patrimoniais

Variações patrimoniais
aumentativas (R$)

Variações patrimoniais
diminutivas (R$)

Superavit patrimonial
(R$)

21.815.113,07

20.183.272,27

1.631.840,80

4.5 GESTÃO PATRIMONIAL
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo,
apresenta no final de 2021 um Ativo Circulante com recursos disponíveis em caixa no
valor de R$ 5.271.466,31; um saldo em estoques no valor de R$ 36.205.90; demais
créditos a curto prazo de R$ 42.400,00 totalizando um Ativo Circulante de R$
5.350.072,21.
O Ativo Não Circulante apresenta um saldo no final do exercício de R$
12.133.717,28 sendo que R$ 3.721,52 trata-se de repasse concedido através de
contrato de rateio na participação em Consórcio Público, R$ 1.845.121,97 refere-se
aos Bens Móveis e R$ 10.284.873,79 Bens Imóveis, assim como Depreciação,
Exaustão e Amortização acumuladas no montante de R$ 0,00 sobre os bens móveis.
O Saldo da conta Depreciação no exercício de 2021 ficou zerado, tendo em vista
a reavaliação dos Bens Móveis realizada dentro do exercício corrente, adotando a
data de corte 31/12/2021, conforme processo administrativo nº. 10975/2021.
O Passivo Circulante acumula um montante de R$ 1.170.475,15 de obrigações
para com fornecedores.
O Balanço Patrimonial apresenta ainda um Resultado Acumulado de R$
16.313.314,34, obtendo no exercício um resultado positivo no montante de R$
1.631.840,80.
Houve redução do valor do Patrimônio Líquido de R$ 3.221.271,71, tendo em
vista lançamentos de ajustes de exercícios anteriores devido redução do valor da
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participação do Fundo Municipal de Saúde de Piúma-ES em Consórcio Público de
Saúde.
4.6 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Procurou-se realizar as análises de consistência dos dados evidenciados no
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.

4.6.1

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em

relação aos restos a pagar não processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e
103 da Lei4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar não
processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade
com o total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada
no Balanço Orçamentário:
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço Financeiro (a)

619.343,75

Balanço Orçamentário (b)

619.343,75

Divergência (a-b)

0,00

4.6.2

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em
relação aos restos a pagar processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da
Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no

Balanço Financeiro está em

conformidade com o total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga
informada no Balanço Orçamentário:
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço Financeiro (a)

135.852,57

Balanço Orçamentário (b)

135.852,57

Divergência (a-b)

0,00

4.6.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência
informada no Balanço Orçamentário (Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei
Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF
163/2001)
Com base nas informações do Balanço Orçamentário, verifica-se a ausência de
execução orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Despesa empenhada

0,00

Despesa liquidada

0,00

Despesa paga

0,00

4.6.4

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada

no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (Base Legal: art. 8º da Portaria
STN/SOF 163/2001)
Com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da Despesa
(BALEXOD), verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do
RPPS:
EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DO RPPS
Despesa empenhada

0,00

Despesa liquidada

0,00

Despesa paga

0,00
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4.6.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à
receita orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da receita
orçamentária informado no Balanço Orçamentário:
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Balanço Financeiro (a)

5.403.784,28

Balanço Orçamentário (b)

5.403.784,28

Divergência (a-b)

0,00

4.6.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à
despesa orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o total da despesa orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa
orçamentária informado no Balanço Orçamentário:
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Balanço Financeiro (a)

20.189.184,93

Balanço Orçamentário (b)

20.189.184,93

Divergência (a-b)

4.6.7

0,00

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao

saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal:
artigos 85,101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o
valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior):
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CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
Balanço Financeiro (a)

3.527.029,78

Balanço Patrimonial (b)

3.527.029,78

Divergência (a-b)

4.6.8

0,00

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao

saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos
85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor
informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual):
CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ATUAL)
Balanço Financeiro (a)

5.271.466,31

Balanço Patrimonial (b)

5.271.466,31

Divergência (a-b)

0,00

4.6.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço
Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Base Legal: artigos 85, 101, 104 e
105 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) está em conformidade com o resultado
do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial:
RESULTADO PATRIMONIAL
Exercício Atual
DVP (a)

1.631.840,80

Balanço Patrimonial (b)

1.631.840,80

Divergência (a-b)

0,00

Exercício Anterior
DVP (c)

5.257.367,66
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Balanço Patrimonial (d)

5.257.367,66

Divergência (c-d)

0,00

4.6.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (Base
Legal: artigos 85, 86 e 88 a Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que os saldos devedores estão em
conformidade com os saldos credores, verificando-se observância ao método das partidas
dobradas:
COMPARATIVO DOS SALDOS DEVEDORES E CREDORES
Saldos Devedores (a)=I+II

37.667.061,76

Ativo BALPAT (I)

17.483.789,49

Variações Patrimoniais Diminutivas DEMVAP (II)

20.183.272,27

Saldos Credores (b)=III-IV+V

37.667.061,76

Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido BALPAT (III)

17.483.789,49

Resultado do Exercício BALPAT (IV)

1.631.840,80

Variações Patrimoniais Aumentativas DEMVAP (V)

21.815.113,07

Divergência C=(a-b)

0,00

4.6.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada (Base
Legal:artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964)
Através da tabela abaixo constatou-se que não houve execução orçamentária da
despesa superior a dotação atualizada, devidamente demonstrada no Balanço
orçamentário:
EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Despesa empenhada (a)

20.189.184,93

Dotação atualizada (b)

20.302.872,71

Execução da despesa em relação a dotação (a-b)

-113.687,78
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4.6.12 Disponibilidades e registros patrimoniais
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de
compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos
que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa;
sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da
entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze
meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem
ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo
de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela
os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

4.6.13 Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário
evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades
As tabelas abaixo demonstram-se que a conciliação entre os registros constante nos
extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2021, relativos
às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as
demonstrações contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos
bancários:

31

CONTA BANCÁRIA

DESCRIÇÃO

R$ VALOR

Tipo de Conta : 2 - Conta Movimento
12.762-0

12.762-0 - FMS CUSTEIO SUS

26.977.983

26.977.983 - ROYALTIES ESTADUAL SAUDE

51,50

30.946.25

30.946.25 - COVID 19 JUSTIÇA ELEITORAL

51,50

31.155.807

31.155.807 - CONVÊNIO/SESA/Nº.035/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI UTI

33.960.980

33.960.980 - SESA CUSTEIO CANCER

34.742,23

34.168.872

34.168.872 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC

99.962,39

SUBTOTAL

0,00

0,00

134.807,62
Tipo de Conta : 3 - Aplicação Conta Movimento

110965A

110965A - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENENTE

168.329,54

110973A

110973A - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENENTE

287,04

110981A

110981A - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENENTE

6.534,57

127620A

127620A - FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO

127647A

127647A - FMS INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO

13527460A

13527460A - FIN INS P CCONTROLE DIABETIS

19056XA

19056XA - GESTÃO DO SUS - CAPS

22862296A

22862296A - FARMÁCIA BÁSICA

22862346A

22862346A - INSUMOS DE INSULINA

22970461A

22970461A - PACASP-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE

23145584A

23145584A - FMS - PAGTO FOLHA SERVIDORES APLICAÇÃO

25614207A

25614207A - SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS

26977983A

26977983A - ROYALTIES ESTADUAL SAUDE APLICAÇÃO

30946255A

30946255A - COVID 19 - JUSTIÇA ELEITORAL

31171523A

31171523A - FMS - LC 173 I - Covid-Saúde APLICAÇÃO

24.061,39

31231202A

31231202A - FMS - Recurso TJES Piúma - COVID-19 APLICAÇÃO

41.964,44

6240003A

6240003A - BLAFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO

923,89

6240011A

6240011A - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO

782,59

6240038A

6240038A - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO

352,73

6240046A

6240046A - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO

303.262,50

6240062A

6240062A - CUSTEIO SUS

102.641,19

6240070A

6240070A - BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS

183.184,49

6798110A

6798110A - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

15.897,78

7268881A

7268881A - FAMÁCIA BÁSICA

83.085,71

1.659.463,74
17.812,46
21,62
33.093,70
364.254,62
185,07
338.796,61
57.304,06
553.410,87
29.309,30
2.989,54
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73822A

73822A - FMS (Fundo Municipal de Saúde 15% retenção)

102.938,79

95230A

95230A - ROYATIES SAUDE

302.000,86

99155A

99155A - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

99163A

99163A - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB

99198A

99198A - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)

99201A

99201A - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO (VAN)

13.446,97

9921XA

9921XA - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO-UBS-AMPLIANÇÃO

15.085,20

99228A

99228A - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

59,33

99236A

99236A - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

3.617,82

99244A

99244A - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

895,03

99252A

99252A - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

962,99

99260A

99260A - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

951,76

A31.155.807

A31.155.807 - APLICAÇÕ-CONVÊNIO/SESA/Nº.035/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI UTI

0,01
19.954,68
377.103,80

238.242,65

SUBTOTAL

5.063.209,34

TOTAL

5.198.016,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (SALDO CONTÁBIL)
Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - BALPAT (a)

5.271.466,31

Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - TVDISP (b)

5.271.466,31

Diferença (a-b)

0,00

4.6.14 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor
dosinventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores
demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. Na tabela
a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário
de bens realizado em 31/12/2021:
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ESTOQUES, IMOBILIZADOS E INTANGIVEIS

Descrição
Estoques

Inventário - INVALMINVMOV-INVIMO e INVINT
(b)

Balanço Patrimonial
(a)

Diferença (a-b)

36.205,90

36.205,90

0,00

Bens Móveis

1.845.121,97

1.845.121,97

0,00

Bens Imóveis

10.284.873,79

10.284.873,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Bens Intangíveis

Com base na tabela anterior, constata-se que os valores inventariados dos bens móveis,
imóveis, intangíveis e em almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

4.6.15 Recolhimento de contribuições previdenciárias (Base Normativa: Art. 85,
87,102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991)
Através da tabela abaixo pode-se constatar que o Fundo Municipal de Saúde registrou
100,17%

e

100,17%

respectivamente

dos

valores

devidos

das

contribuições

previdenciárias – parte patronal (RGPS), no decorre do exercício de 2021:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL
BALEXOD

CidadES FOLHA
devido (d)

Regime de Previdência
Empenhado(a)

Regime Próprio de Previdência Social
Regime Geral de Previdência Social
Totais

0,00

Liquidado (b)

% Registrado
(b/d*100)

% Pago
(c/d*100)

Pago (c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.392.550,92

1.392.550,92

1.392.526,43

1.390.130,07

100,17%

100,17%

1.392.550,92

1.392.550,92

1.392.526,43

1.390.130,07

100,17%

100,17%

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observase, na tabela abaixo, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício 2021, representaram 100% dos valores devidos, sendo que 100,00% foram
devidamente quitados dentro do exercício de 2021:
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CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR
DEMCSE

Regime Próprio de
Previdência Social
Regime Geral de Previdência
Social
Totais

CidadES
FOLHA
devido (c)

%
Registrado
(a/c*100)

%
Recolhido
(b/c*100)

0,00

0,00

Valores
Retidos (a)

Valores
Recolhidos
(b)

0,00

0,00

0,00

592.110,82

592.110,82

592.110,73

100,00%

100,00%

592.110,82

592.110,82

592.110,73

100,00%

100,00%

Regime de Previdência

Como se vê, o Fundo Municipal de Saúde de Piúma-ES vem mantendo o pagamento
em dia, das contribuições previdenciárias, tendo em vista as tabelas acima demonstradas
e comparadas com as informações enviados pelo Setor de Recursos Humanos junto ao
sistema CidadES FOLHA do TCEES, levando em consideração que o Fundo Municipal de
Saúde de Piúma não possui servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência.

4.6.16

INVESTIMENTOS

No exercício de 2021 foi investido (liquidado) o valor de R$ 152.045,47 que ficaram
assim distribuídos:
a) Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -

R$

110.799,98
 Refrigeradores;
 Bomba de infusão universal para enfrentamento do COVID-19;
 Armário e estante de aço;
 Equipamentos de processamento de dados.
b) Obras e Instalações - R$: 41,245,49

4.6.17 RECURSOS APLICADOS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Os programas incluídos no Plano Plurianual 2018-2021 e fixados na Lei Orçamentária
Anual do exercício para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma-ES, foram
aplicados da seguinte forma:
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PROGRAMA

VALOR
EMPENHADO
(R$)

VALOR
LIQUIDADO
(R$)

0016 – GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

2.451.540,76

2.315.950,61

0017 – EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO
MUNICÍPIO

4.918.013,59

4.879.590,22

10.269.775,38

9.978627,56

0019 – IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.315.428,87

1.186.668,09

0020 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.234.426,33

1.209.004,70

20.189.184,93

19.569.841,18

0018 – MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE

TOTAL GERAL

4.6.18 DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo 12 (LC
141/2012, Art. 35) do 6º Bimestre de 2021 o Município de Piúma ES, os gastos totais com
Ações e Serviços Públicos de Saúde, chegaram à 25,26% dos recursos próprios de
impostos e Transferências Constitucionais e Legais em Ações e Serviços Públicos de
Saúde, conforme especificado abaixo:
Total das Receitas Vinculadas ........................................... R$ 38.635.436,73
Valor Mínimo a ser Aplicado na SAÚDE (15%) .....................R$ 5 795.315,51
Total das Despesas Constitucionais aplicado em Saúde.........R$ 9 760.098,46
(%) Aplicado ........................................................................... 25,26%

5. OUVIDORIA
A Ouvidoria da Prefeitura de Piúma tem como objetivo facilitar a comunicação entre
os usuários dos serviços presentes ou não no município, acatando as diversas
manifestações que se fazem presentes para sanar qualquer dúvida, questionamento e
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protesto realizado. Sendo também, um instrumento para exposição de boas práticas e
condutas executadas pelos profissionais e equipes.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
É importante ressaltar que a produtividade da ouvidoria depende exclusivamente
da procura deste serviço pela população. Foram recebidos através dos nossos canais de
comunicação 207 (vinte e oito) manifestações, através deste canal, pode-se gerar diversas
demandas

(denúncias,

elogios,

sugestões,

etc)

se

enquadrando

em

diversos

departamentos. Foram concluídas 97,10% das demandas e seis (06) estão em andamento.

6. RECURSOS HUMANOS

O município de Piúma possui atualmente na sua rede de prestadores de serviços ao
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Setor de Recursos Humanos da Saúde
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referente a competência de dezembro de 2021, 243 Servidores Públicos distribuídos em
diversas ocupações.
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7. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
7.1 PRODUÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
A Atenção Primária a Saúde trabalhada no Município de Piúma, pauta pela
responsabilização e coordenação do cuidado à saúde no território que incorpora, possuindo
como ferramenta e norte do processo de trabalho a Estratégia Saúde da Família (ESF).
A implantação da ESF é entendida como a reestruturação da assistência à saúde,
mediante

a

inserção

de

equipes

multiprofissionais

(médicos,

enfermeiros,

técnicos/auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas, técnicos ou auxiliares de saúde
bucal, técnicos administrativos e agentes comunitários de saúde), responsáveis pelo
acompanhamento das famílias residentes no território de abrangência das Unidades
Básicas de Saúde (UBS).
Atualmente o município conta com 02 Equipes de Atenção Primária à Saúde
(Unidade Sanitária Acaiaca e Unidade Sanitária Monte Agha) e 08 Equipes de Estratégia
de Saúde da Família, sendo a Unidade Sanitária União com o Programa Saúde na Hora
(Unidade Sanitária Céu Azul, Unidade Sanitária Itaputanga, Unidade Sanitária Nova
Esperança, Unidade Sanitária União I, Unidade Sanitária União II, Unidade Sanitária Niterói,
Unidade Sanitária Portinho e Unidade Sanitária Vitório Bossato).
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7.2 CAPTAÇÃO PONDERADA
7.2.1 SÉRIE HISTÓRICA

* Sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorCadastro.xhtml
7.2.2 EVOLUÇÃO DOS CADASTROS

* sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorCadastro.xhtml
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7.2.3 MONITORAMENTO 2021

* Parâmetro de cadastro 22.053 habitantes (https://www.conasems.org.br/painel/cadastroab)//rg-cidadaoweb/atencao-basica/gestao-indicadores
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7.3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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7.4 IMUNIZAÇÃO

O Programa Nacional de Imunização (PNI) constitui peça importante no controle
das doenças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. O modelo
tecnológico adotado no controle dessas doenças combina uma série de elementos: a
vacinação de rotina, as campanhas nacionais e periódicas de vacinação e a vigilância
epidemiológica.

A vacinação de rotina consiste no estabelecimento de um calendário nacional de
vacinações que deve ser aplicado a cada indivíduo a partir de seu nascimento, visando
garantir, no âmbito individual, a prevenção específica das doenças imunopreveníveis e, no
âmbito coletivo, a indução da imunidade de massa, responsável pela interrupção da
transmissão.

Para que o primeiro efeito se observe, basta que cada criança vacinada torne-se
uma criança imunizada, isto é, que a vacina seja aplicada em condições que preservem
sua eficácia e que a criança reúna as condições de saúde para desenvolver a imunidade
assim induzida. Já para a obtenção do segundo efeito, será necessário que, além das
condições anteriormente mencionadas, a cobertura vacinal seja alta e homogênea; isto é,
que pelo menos 95% ou mais dos suscetíveis desenvolvam imunidade.

A vigilância epidemiológica constitui estratégia complementar para o controle
dessas doenças, uma vez que, a partir de um caso suspeito, serão desencadeadas ações
com o objetivo de impedir o aparecimento de novos casos, ou seja, interromper a cadeia
de transmissão. Portanto, o modelo tecnológico utilizado para o manejo das doenças
imunopreveníveis, em âmbito coletivo, conjuga, em suas diferentes estratégias, atuações
individuais e atuações coletivas. A cobertura vacinal alcançada dessa forma, tanto pelas
atividades de rotina quanto pelos dias nacionais de vacinação, constitui um dos principais
elementos para garantir o impacto populacional dessas estratégias.
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7.5 DOSES APLICADAS POR IMUNOBIOLÓGICO
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7.6 IMUNIZAÇÃO (COVID-19)
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7.7 PRODUÇÃO SAÚDE BUCAL
A Rede de Atenção à Saúde Bucal é um conjunto de ações que envolvem o controle
das doenças bucais, através da promoção e prevenção em saúde, limitação dos danos
causados pelas doenças e reabilitação integral do paciente.

A equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária é responsável pelo primeiro cuidado
odontológico da população do seu território, realizando a avaliação inicial do paciente e o
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tratamento básico necessário, incluindo também os procedimentos cirúrgico-restauradores,
conforme as necessidades identificadas.
Segundo a estratificação de risco de cada paciente, que em relação à saúde bucal
assume uma característica particular, direciona-se o atendimento de atenção primária para
as Unidades de Atenção Primária do Município. A equipe de Saúde Bucal trabalha em
consenso com os demais profissionais que integram a ESF, participando da análise dos
diversos casos que se manifestam, contribuindo para uma investigação mais complexa das
especificidades que cada paciente pode apresentar, proporcionando de maneira ampla o
tratamento, a prevenção e a promoção e saúde para este paciente.
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7.8 PRODUÇÃO SAÚDE DA MULHER
A Divisão de Saúde da Mulher está sendo implementada no município de Piúma e
tem como principal foco o trabalho de prevenção de agravos relacionados à saúde feminina,
entre elas as patologias do câncer de mama e de colo de útero.
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7.9 FARMÁCIA BÁSICA
Para garantir o acesso da população aos medicamentos, existe a Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME), que é uma publicação do Ministério da Saúde
com os medicamentos utilizados para combater as doenças mais comuns que atingem a
população brasileira que serve como instrumento básico para a elaboração das listas
estaduais e municipais, segundo sua situação epidemiológica, tanto para a orientação da
prescrição médica, como para o direcionamento da produção farmacêutica e para o
desenvolvimento cientifico e tecnológico.
As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e
Municipal), na garantia aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico,
Estratégico e Especializado:
Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF): Fazem
parte do CBAF os medicamentos e insumos utilizados no âmbito da Atenção Básica em
saúde, integrantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), sendo assim, o
acesso a eles se dá através das Unidades Básicas de Saúde do município.
Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF): O
CESAF compreende medicamentos para o tratamento de doenças que configuram
problemas de saúde pública, e estão incluídos em Programas Estratégicos do Ministério da
Saúde, que seguem protocolos e normas específicas. São exemplos dos programas:
DST/AIDS (antirretrovirais), hanseníase, tuberculose, influenza, medicamentos e insumos
para o controle do tabagismo e etc.
Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF):
O CEAF tem como objetivo majoritário a garantia da integralidade do tratamento
medicamentoso em todas as fases evolutivas das doenças contempladas, em nível
ambulatorial. As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de estabelecer
os critérios de diagnóstico de cada doença, de inclusão e exclusão ao tratamento, os
medicamentos e esquemas terapêuticos, bem como mecanismos de monitoramento e
avaliação. O acesso aos medicamentos realiza-se, via de regra, através das Farmácias das
Regionais de Saúde do Estado.
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7.10 PRODUÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

As ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar constituem-se para os gestores um importante elenco de
responsabilidades, serviços e procedimentos, relevantes para a garantia da resolutividade
e integralidade da assistência ao cidadão.
Eles são financiados com recursos do teto MAC, conforme o atributo de nível de
complexidade e forma de financiamento definido para cada procedimento da tabela do
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), de acordo com a Portaria MS/SAS nº
224/2003 e pela tabela do Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
A média e alta complexidade no município de Piúma compreende as seguintes
divisões: Urgência e Emergência, Assistência Hospitalar, Serviço de Remoção Municipal,
SAMU, Fisioterapia, Atendimento em Saúde Mental, Centro de Especialidades e Transporte
Sanitário.
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7.11 PRODUÇÃO HOSPITAL

7.12 PRODUÇÃO FISIOTERAPIA
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7.13 PRODUÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE
7.13.1 CONSULTA
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7.13.2 EXAMES

7.13.3 PRODUÇÃO LABORATORIAL
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7.14 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – EXAMES

7.15 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – CONSULTAS
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7.16 PRODUÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO
A Central de Transporte Sanitário é responsável pelo transporte sanitário dos
usuários que necessitam realizar consultas e/ou exames realizados fora do Município
(Cachoeiro, Grande Vitória, Guarapari, São José dos Calçados, Jerônimo Monteiro,
Mimoso do Sul, Colatina e Domingos Martins).
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7.17 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O Departamento de Vigilância em Saúde, tem a função de planejar e executar
programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional
(como HIV - Aids, dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis,
leishmaniose, hanseníase e tuberculose), do Programa Nacional de Imunizações – PNI,
assim como, investigar surtos de doenças, coordenar a rede nacional de laboratórios de
saúde pública, fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de
notificação obrigatória e de nascidos vivos, realizar inquéritos de fatores de risco, coordenar
as doenças e agravos não-transmissíveis e elaborar análises de situação de saúde.
A Vigilância em Saúde possui quatro ramificações de atuação, sendo estas: Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do
Trabalhador. O Município tem instituído as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e
Sanitária até o final do 3º Quadrimestre de 2021 irá implantar a Vigilância do Trabalhador.
Diante do novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são
incorporadas às ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como
um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre
eventos relacionados à saúde, que visa o planejamento e à implementação de medidas de
saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos,
agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

7.18 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
A Vigilância Ambiental em saúde é um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, realizando medidas de
prevenção e controle dos mesmos. Está dividida em duas áreas: fatores de riscos não
biológicos, que têm como objetivo a produção de informações estatísticas facilitadoras da
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interpretação da dinâmica com os demais sistemas, que possibilitem a construção e
identificação de indicadores de saúde ambiental.
E fatores de riscos biológicos que possui como competência e atribuição desenvolver
serviços de doenças transmitidas por vetores, agravos por animais peçonhentos e das
questões das zoonoses em geral (doenças transmitidas por animais e/ou ambientes
habitados por estes).
Dentre as ações que a Vigilância Ambiental executa podemos destacar o programa
VIGIAGUA que desenvolve ações de vigilância em saúde ambiental relacionadas à
qualidade da água para consumo humano. O programa VIGISOLO realiza a vigilância da
qualidade do solo, onde o objetivo maior é o mapeamento e o cadastramento das áreas de
contaminação ambiental da superfície e do subsolo terrestre que tenham potencial risco à
saúde humana. O atendimento a denúncias e reclamações relacionadas com problemas
ambientais como água, esgoto (fossas sépticas), etc.
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7.19 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de
ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos”.
O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de
saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a
ocorrência dos mesmos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica
ou população definida. Constitui-se importante instrumento para o planejamento, a
organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a
normatização de atividades técnicas e afins.
Dispomos de dados de natalidade e mortalidade, sendo eles: Natalidade por sexo,
natalidade por faixa etária da mãe, natalidade por tipo de parto, mortalidade por causa (CID
10), mortalidade por faixa etária e mortalidade por sexo.
Uma importante estratégia de informação para vigilância é a organização de redes
constituídas de fontes de notificação especializadas, suficientemente motivadas para
participar de esforços colaborativos comuns, voltados ao estudo de problemas de saúde ou
de doenças específicas. As chamadas fontes sentinelas, quando bem selecionadas, são
capazes de assegurar representatividade e qualidade as informações produzidas, ainda
que não se pretenda conhecer o universo de ocorrências.
Esta estratégia de formação de Sistemas de Vigilância Sentinela tem como objetivo
monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam como
alerta precoce para o sistema, não tendo a preocupação com estimativas precisas de
incidência ou prevalência da população geral. Entende-se que Vigilância Sentinela é um
modo de se utilizar modernas técnicas da epidemiologia aliada a formas de simplificar a
operacionalidade de coleta de dados.
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Existem várias técnicas de monitoramento para esta forma complementar de
informações à vigilância tradicional, e uma delas está baseada na ocorrência de evento
sentinela. Esses eventos sentinela é a detecção de doença prevenível, incapacidade, ou
morte inesperada cuja ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade da
terapêutica ou prevenção deve ser questionada. Assim, toda vez que se detecta evento
desta natureza o sistema de vigilância deve ser acionado para que as medidas indicadas
possam ser rapidamente acionadas. Desse modo, detectam-se com rapidez as doenças
que necessitam de atenção hospitalar e estão sob vigilância epidemiológica.
A delimitação de áreas geográficas específicas para se monitorar a ocorrência de
doenças específicas ou alterações na situação de saúde é uma metodologia que vem sendo
desenvolvida e tem sido denominada vigilância de áreas sentinelas. Dentro da Vigilância
Sentinela do município, dispomos de dados de natalidade e mortalidade, sendo eles:

7.20 NATALIDADE
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7.21 MONITORAMENTO DE CASOS COVID-19

7.22 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos
individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados da lista de agravos
relacionados, que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou
qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes.
É obrigatória a notificação de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública
constantes nas Portarias nº 204 e 205, de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. A
notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos,
enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e
outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e
estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino.
As doenças, agravos e eventos podem ser classificadas em Notificações
Compulsórias Imediatas (NCI), devendo ser notificadas a Secretaria Municipais de Saúde
em no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, Notificações Compulsórias Semanais (NCS)
devendo estas ser notificada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência
de doença ou agravo ou Notificações Compulsórias Negativas (NCN) realizada pelo
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responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na
semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde
pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
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7.23 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Vigilância Sanitária (VISA) é definida como “um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde” (Congresso Nacional).
No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável por criar
normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no país, é ela quem
executa também, as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e
fronteiras. Suas especificidades a diferenciam das demais ações dos serviços de saúde,
por estar diretamente envolvida com os setores econômico, jurídico, público, privado,
organizações econômicas da sociedade e seus desenvolvimentos tecnológicos e
científicos, que interferem nos determinantes do processo saúde/doença e qualidade de
vida.
A Vigilância Sanitária está organizada em dois setores: vigilância de produtos e
serviços, o qual tem função de controlar, monitorar, fiscalizar e regulamentar a produção,
distribuição, transporte e comercialização de medicamentos, correlatos, saneantes
domisanitários, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e agrotóxicos, coordenando as
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ações de Vigilância Sanitária e farmacovigilância, além de realizar a fiscalização de
hospitais, laboratórios, bancos de sangue e clínicas médicas, estéticas e odontológicas,
visando à qualidade dos serviços prestados. E vigilância de alimentos, o qual tem a função
de garantir a qualidade dos serviços de alimentos. As ações do setor são válidas para todos
os tipos de alimentos, matérias-primas, coadjuvantes de tecnologia, processos
tecnológicos, aditivos, embalagens, equipamentos, utensílios e também aos aspectos
nutricionais.
A fiscalização e inspeção dos serviços ficam a cargo das Secretarias Municipais de
Saúde e pode ser complementado pela VISA Estadual. A divisão tem se preocupado com
a parte educativa, orientando para busca de soluções, concedendo prazos para as
adequações e correções das irregularidades apontadas. Somente aplicando multas e/ou
interdições, nos casos de extrema gravidade e/ou em que o notificado não se adeque
conforme as legislações vigentes. Tem como foco principal atender as demandas dos
contribuintes e as solicitações do Ministério Público e da ouvidoria, os serviços são de
várias espécies, e muitas vezes a liberação de uma licença requer a visita dos fiscais por
várias vezes, pois as liberações de licenças seguem os ritos determinados em leis, decretos
e resoluções.
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8. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2021
A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde a cada ano de sua vigência,
possuindo como base legal para sua elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA do respectivo
exercício.
Tem como objetivo apresentar as metas propostas para o ano de 2021 da Secretaria
Municipal de Saúde de Piúma, além de servir de referência para a construção do Relatório
Anual de Gestão (RAG), que deverá apresentar os resultados alcançados com a execução
da PAS, apurados com base no conjunto de metas e indicadores desta, orientando
eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às
programações seguintes. Se coaduna com as ações previstas na construção do Plano
Municipal de Saúde 2018-2021.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Piúma -ES coloca-se à disposição da
população e de todos interessados a estes dados, além de estar sempre pronta a prestar
esclarecimentos que a sociedade julgue necessário.
O Sistema DigiSUS Gestor é o sistema utilizado para o registro e elaboração dos
instrumentos de planejamento (Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Pactuação
Interfederativa de Indicadores, Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior e Relatório
Anual de Gestão).
O sistema foi instituído e regulamentado pela Portaria GM/MS n° 750, de 29 de abril
de 2019, em substituição a Portaria GM/MS n° 575, de 29 de março de 2012, que
regulamentava o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS).
Todas as informações relativas aos instrumentos de planejamento foram alimentados
no sistema DigiSUS relativos ao período de 2021 em conformidade com a Portaria GM/MS
n° 575, de 29 de março de 2012 e devidamente monitorados e validados pelo Conselho
Municipal de Saúde.

Piúma/ES, 31 de março de 2022.

MARIANA METRI MIRANDA
Secretária Municipal de Saúde
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