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CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO – CMDRSS DE CONDE/PB  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Edital de Convocação para Eleição da diretoria que coordenará o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Conde/PB 
-CMDRSS - Biênio 2020/2021. O CMDRSS, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Municipal nº 943/2017, convoca as Entidades 
integrantes do Conselho no âmbito do município de Conde para 
participarem da eleição para escolha da nova diretoria do Conselho, para 
cumprirem mandato no período de 20 de dezembro de 2019 a 20 de 
Dezembro de 2021, observando as disposições constitucionais e demais 
normas aplicáveis. 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 A eleição da Diretoria que coordenará o CMDRSS de Conde/PB - Biênio 
2020/2021, ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2019, às 9hs nas 
Instalações da EMPAER Conde/PB; 
1.2 O processo eletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de 
inscrição e a fase final destinada à realização da eleição, mediante a 
votação das chapas inscritas; 
1.4 A publicação do presente Edital será realizada na Reunião do CMDRSS 
e afixado em mural da EMPAER, na Secretaria Municipal da Agropecuária 
e da Pesca, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, nas 
Associações Comunitárias Rurais, na Câmara Municipal de Vereadores e 
em uma mídia eletrônica da cidade. 
 
2. DOS REPRESENTANTES APTOS A VOTAÇÃO 
 
2.1 Só poderão votar os representantes indicados por ofício da entidade. 
2.2 Só poderão concorrer à eleição para compor a diretoria do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário os indicados 
como membros titulares. 
2.3 Casos omissos a este respeitarão a Lei Municipal nº 943/2017. 
 
3 -DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES: 
 
3.1 Os documentos necessários para inscrição são: 
a) Oficio de indicação dos membros de cada entidade; 
b) Comprovante inscrição receita federal; 
c) Copias da documentação da entidade (CNPJ, Estatuto social, Ata da 
última diretoria) 
 
4 - DAS ELEIÇÕES 
 
4.1 O processo eletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral designada 
em reunião no dia 04/12/2019 pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário- CMDRSS que após encerramento do prazo 
de inscrições convocará os representantes das entidades para a plenária 
eleitoral; 
4.2- A plenária eleitoral será formada pelos representantes legais das 
Entidades participante do CMDRSS; 
4.4 - Os candidatos com maior número de votos por representatividade 
serão considerados Eleitos; 
 

5 - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA 
 
20/11/2019 - Divulgação do Edital de convocação para Eleição da diretoria 
do CMDRSS; 
04/12/2019 - Apresentação dos ofícios de indicação dos membros titular e 
suplente das Entidades para composição do CMDRSS; Formação da 
Comissão Eleitoral;  
20/12/2019 - Inscrição das chapas, Eleição e Posse da nova diretoria do 
CMDRSS. 
 
Presidente da Comissão Eleitoral: 
 

 
 

MARCO ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do CMDRSS  

 
  
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 010/2019/CMS.            Conde, 11 de novembro de 2019. 

 
Aprova o 2º Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas de 2019. 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, no uso 
de suas atribuições legais, e no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela 
Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando: 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3o do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências; 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do 
Conselho Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de 
Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e 
Municípios, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei 
Complementar Nº 141/2012; 

Que os Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas, para 
permitir a transparência na gestão devem ser registrados no Sistema de 
Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS); Que o Conselho 
Municipal de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avalia a cada 
quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução 
orçamentária e financeira no âmbito da saúde; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - Homologar o 2º Relatório Quadrimestral de Prestação de 

Contas de 2019. Anexo. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde - PB. 
 

 
MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO 

 Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA  DE AGROPECUÁRIA  E PESCA 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 
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ANEXO 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MUNICÍPIO: CONDE-PB 
 

2° Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019 
 

Secretária de Saúde 
 

IDENTIFICAÇÃO 
UF: Paraíba  
Município: Conde 
Quadrimestre a que se refere o relatório: 2⁰ Quadrimestre 2018 
 
SECRETARIA DE SAÚDE 
Razão Social da Secretaria Municipal de Saúde: Prefeitura Municipal de 
Conde - PB CNPJ: 08.916.645/0001-80 
Endereço da Secretaria Municipal de Saúde: Rua Paulo da Rocha Barreto, 
N° 79. Centro Conde 
CEP: 58.322.000 
Telefone: (83) 
E-mail: smsconde@yahoo.com 
 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
Nome: Renata Martins Domingo 
Data da Posse: 06/07/2017. 
A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere 
o Relatório? não. 
 
PLANO DE SAÚDE 
A Secretaria de Saúde tem Plano Municipal de Saúde? Sim 
Período a que se refere o Plano Municipal de Saúde: Quadriênio 2018/ 
2022 Status: Aprovado. Resolução CMS, N⁰09, de 24 de abril de 2014. 
Data de entrega ao Conselho Municipal de Saúde: 31/10/2017.  
 
I -INTRODUÇÃO 
II - MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO 
III - AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO 
PERÍODO E SUAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES 
IV - OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE 
ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA, 
COTEJANDO ESSES DADOS COM OS INDICADORES DE SAÚDE DE 
POPULAÇÃO EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO 
 
I - INTRODUÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Conde-PB apresenta o 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, o relatório refere-se ao 
segundo quadrimestre do exercício de 2019. O presente relatório encontra-
se em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 
2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de 
Contas, versando no Art. 36: “O gestor do SUS em cada ente da Federação 
elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual 
conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos 
recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de 
execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e 
produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 
conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da 
população em seu âmbito de atuação.” 

Em observância ao supracitado dispositivo legal, este instrumento 
está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo realiza a introdução e 
produção de serviços do município, o segundo apresenta o montante e a 
fonte dos recursos aplicados no período através do relatório de execução 
orçamentária, o qual informa que, no segundo quadrimestre/2019 foram 
liquidados R$ 8.278.772,56 sendo 56,81% desse valor proveniente da fonte 
211 - Recursos Ordinários - Administração Direta, 41,21% da fonte 212 - 
Recursos do SUS e 1.98% de transferências de convênios destinadas à 
saúde. Em relação ao grupo de despesas, 96,76% referem-se a despesas 
correntes, 83,26% a despesas com pessoal e encargos sociais e 3,23% a 
despesas com investimentos . 

Segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
de maio a agosto de 2019, o Município arrecadou uma receita líquida de 

impostos e transferências constitucionais e legais no segundo quadrimestre 
de 34.345.266,27 liquidando em despesas com ações e serviços públicos 
de saúde um total de R$ 4.703.185,60. 

Na última etapa, encontram-se a rede física de serviços de saúde: 
tipo de estabelecimento, tipo de administração, tipo de gestão e os 
indicadores de saúde: cobertura de Atenção Básica, Saúde Bucal na 
Atenção Básica, mortalidade materna, infantil e prematura; partos normais 
no SUS e saúde suplementa; número de casos autóctones de malária. 
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II - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS - UF / Município / Demandante 
/ Órgão responsável pela auditoria / Nº auditoria / Finalidade - Unidade 
auditada / Encaminhamentos (recomendações e determinações). 
 
O município de Conde não recebeu auditoria. 
 
III - OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE 
ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA, 
COTEJANDO ESSES DADOS COM OS INDICADORES DE SAÚDE DE 
POPULAÇÃO EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO 
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1) rede física de serviços de saúde (Fonte: SCNES): tipo de 
estabelecimento, tipo de administração e tipo de gestão.  
 

 

 
2) Serviços Conveniados ou Terceirizados:  
 
b) Dados de produção de serviços, oriundos do SIA e SIH/SUS, 
contemplando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e 
Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e 
Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde; 
 
i) Produção de Atenção Básica, Maio-Agosto (2019)  

 
 
ii) Produção de Caráter de atendimento em Urgência por Grupo de 
Procedimentos 
 

 

 
 
iii) Produção de Atenção Psicossocial por forma de organização 
 

 
 
iv) Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por grupo 
de procedimento 
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v) produção de vigilância em saúde por grupo de procedimento, 
financiamento: Vigilância em Saúde 
 

 
 
c) Indicadores em Saúde  
 
1- Atenção Básica 

 

 
 
O indicador de cobertura populacional estimada na Atenção Básica 
atualmente é utilizado para o monitoramento do acesso aos serviços de 
Atenção Básica, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o cálculo é realizado a partir da população estimada 
pelo IBGE. No Município de Conde, existem 9 equipes de Estratégias de 
Saúde da Família, distribuída proporcionalmente pelas regiões 
administrativas. 
 
Figura 1: Cobertura de Atenção Básica  

 
Fonte: DAB e Secretaria Municipal de Conde/PB,2019 
 
2- Cobertura populacional Estimada da Saúde Bucal na Atenção Básica;  
 
 
 

 

 
Existem indicadores, nos quais, constituem instrumento nacional de 
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes 
à atenção básica (Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais e Proporção de procedimentos odontológicos especializados em 
relação às ações odontológicas individuais). A equipe de saúde, junto com 
os conselhos locais de saúde, deve compreender estes indicadores e 
interpretá-los periodicamente, assim como os gestores locais e as 
diferentes esferas de governo. O Município de Conde possui 9 equipes de 
saúde bucal na atenção básica que cobrem todo o município em conjunto 
com as equipes de Estratégias de Saúde da Família. 
 
Figura 2: Cobertura populacional Estimada da Saúde Bucal na Atenção 
Básica; 

 
Fonte: DAB e Secretaria Municipal de Conde/PB,2019 
 
3- Número de Casos de Mortalidade Materna 
 

 
 
Figura 4: Número de Casos de Mortalidade Materna 
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Fonte: SIM e Secretaria Municipal de Conde/PB 
 
Esse Indicador, reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. Taxas 
elevadas de mortalidade materna estão associadas à insatisfatória 
prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o planejamento 
familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério. 
No município de Conde, esse número é de zero. 
 
4- Número de Mortalidade Prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 
4 principais DCNT 
  

 
 
Figura 4: Número de Casos de Mortalidade Prematura por DCNT  
 

 
Fonte: SIM e Secretaria Municipal de Conde/PB 
 
O Brasil, conduz o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
DCNT, 2011-2022, nos quais estabelece ações e metas para a redução das 
taxas de mortalidade prematura (30 a 69 anos) em 2% ao ano, e a 
diminuição da prevalência de seus fatores de risco. O presente indicador, 
contribui para o monitoramento do impacto das políticas públicas na 
prevenção e no controle das DCNT e em seus fatores de risco. No município 
de Conde, no 1° Quadrimestre ocorreu uma redução de números de mortes 
em relação ao 1° quadrimestre de 2018, de 7 casos para 4 casos em 2019. 
No 2° Quadrimestre, foram 16 casos. 
 
5- Número de casos de Mortalidade Infantil; 

    
Figura 5: Número de Casos de Mortalidade Infantil 

  

Fonte: SIM e Secretaria Municipal de Conde/PB 
 
As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em altas (50 
ou mais), médias (20-49) e baixas (menos de 20), em função da 
proximidade ou distância de valores já alcançados em sociedades mais 
desenvolvidas . Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira 
geral, baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de 
condições de vida. Taxas reduzidas também podem encobrir más 
condições de vida em segmentos sociais específicos. Em Conde, no 1° 
Quadrimestre de 2018 para 2019 ocorreu um aumento de 2 casos, 
entretanto no 2° quadrimestre ocorreu a redução significativa de 8 casos 
para 4 casos. 
 
6- Proporção de partos normais no SUS e saúde suplementar; 

 
 
Figura 6: Proporção de Partos Normais no SUS e Saúde Suplementar  

 
Fonte: SINASC e Secretaria Municipal de Conde/PB 
 
O parto normal está relacionado a menores taxas de complicações do parto 
e do recém-nascido. Permite avaliar a qualidade da assistência prestada, 
uma vez que o aumento excessivo de partos cesáreos, acima do padrão de 
15% definido pela Organização Mundial de Saúde ( OMS), o que pode 
refletir um acompanhamento inadequado do pré-natal e/ou indicações 
equivocadas do parto cirúrgico em detrimento do parto normal. O Município 
de Conde, apresentou um crescimento de partos normais em relação ao 1° 
quadrimestre de 2018, no qual reflete a diminuição de complicação durante 
o parto e evolução da assistência prestada na atenção básica, no 2° 
quadrimestre ocorreu uma redução no percentual de partos normais. 
 
7- Números de casos de malária 
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Figura 6: Proporção de Partos Normais no SUS e Saúde Suplementar 
  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Conde/PB 
 
A malária é uma infecção causada por parasita do gênero Plasmodium, 
transmitida na natureza pela picada de mosquitos infectados do gênero 
Anopheles. A região denominada de “não-Amazônica”, compreendida pelos 
outros 18 estados brasileiros, é considerada livre de transmissão ou com 
transmissão mínima dita residual, porém receptiva à endemia, devido à 
presença do vetor transmissor. Neste contexto, o município de Conde-PB, 
uma área considerada não amazônica, entretanto com a presença do vetor 
transmissor, apresentou no 1° quadrimestre três casos de malária 
autóctones, seguido de 15 casos de malária, um aumento significativo no 
2° quadrimestre. 
 
RESOLUÇÃO Nº 11/2019/CMS      Conde, 11 de novembro de 2019. 
 

Aprova a Programação Anual de Saúde de 2019. 
 

A plenária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Conde-
PB, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

O inciso XVIII do Art. 16, da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que atribui ao Ministério da Saúde a competência para elaborar o 
planejamento estratégico nacional no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em cooperação com os estados, os municípios e o Distrito Federal; 
O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

A Portaria Nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que 
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do SUS; 

O compromisso internacional assumido pelo Brasil e pelo município 
de Conde-PB, do cumprimento dos objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis; 

O Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal, lançado em 08 de março de 2004, que visa monitorar a 
implementação de ações de proteção à saúde da criança e da mulher; 

Os compromissos firmados no Pacto pela Redução da Mortalidade 
Infantil no Nordeste e na Amazônia Legal, no âmbito do Compromisso para 
Acelerar a Redução da Desigualdade na Região Nordeste e na Amazônia 
Legal lançado pela Presidência da Republica em 2009; 

O Plano de Governo 2017/2020 da Prefeita Municipal; 
As Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) da Pactuação 

Interfederativa 2017/2021 do Ministério da Saúde; 
Os Indicadores do Programa Saúde na Escola; 
Os Indicadores do Programa de Melhoria e Acesso e Qualidade na 

Atenção Básica (PMAQ); Os Indicadores do Programa de Qualificação das 
Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS); 

Que o planejamento constitui instrumento estrátegico para a gestão 
nas três esferas de governo; 

Que a organização e o funcionamento de um sistema de 
planejamento do SUS configuram mecanismo relevante para o efetivo 
desenvolvimento das ações e alcance de metas; 
 Que a atuação sistêmica do planejamento contribuirá, oportuna e 
efetivamente, para a resolubilidade e a qualidade da gestão, das ações e 
dos serviços prestados a população Condense; 

Resolve: 
 

Art. 1º – Aprovar a Programação Anual de Saúde de 2019, 
conforme documento anexo; 
 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Conde - PB. 
 

 
MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO 

 Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 
 

ANEXO 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MUNICÍPIO: CONDE-PB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 

2019 
 

Índice 
I Introdução 
 
II Objetivos e Metas 
 
Objetivo 1. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de forma 
humanizada, integral, equânime, resolutivo com ênfase na Atenção Básica 
 
Objetivo 2. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde da atenção 
especializada, e das Redes de Atenção à Saúde implementando as rede de 
urgências e emergências, rede materno-infantil, rede da pessoa com 
deficiência, rede psicossocial e rede de doenças crônicas 
 
Objetivo 3. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, 
fortalecendo a vigilância em saúde, implementando as ações das 
Vigilâncias Epidemiológicas, Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador 
 
Objetivo 4. Garantir a equidade e integralidade nas ações de atenção à 
saúde da população em situação de vulnerabilidade com ênfase na 
promoção, prevenção e reabilitação 
 
Objetivo 5. Fortalecer a gestão em saúde, promovendo a valorização e a 
formação de trabalhadores de saúde e garantindo a participação popular.  
 
 
I Introdução 
 

A Programação Anual de Saúde (PAS) 2019 tem por objetivo 
anualizar as metas e objetivos quadrienais do Plano Municipal de Saúde 
(PMS) 2018/2021. A PAS do Município de Conde/PB refere-se à 
operacionalização para 2019 das metas contidas no PMS 2018-2021, além 
de prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados no 
exercício. O PMS 2018-2021 é o instrumento que norteia a atuação do 
Governo Municipal para o ciclo de quatro anos, o qual contribui para o 
aperfeiçoamento e planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) com 
vistas a ampliar o acesso oportuno da população, com garantia de 
integralidade às ações e serviços de saúde. 

A PAS 2019, elaborada em consonância com o PMS 2018-2021, 
modela a atuação anual em saúde do Governo Municipal ao definir as ações 
que, no ano específico, garantirão o alcance das metas, identificadas como 
realizáveis em curto prazo. 

Dessa forma, a PAS 2019 constitui-se em um instrumento de 
gestão que demonstra a operacionalização, no respectivo exercício, ao se  
dimensionar metas e estabelecer valores para a cobertura financeira das 
proposições, por também estar em consonância com os instrumentos 
financeiros, assim especificados: Plano Plurianual (PPA), com a Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO) 2019 e com a Lei Orçamentária Anual (LDO) 
2019.   
 
II Objetivos e Metas da Programação Anual de Saúde (PAS) 2019 
 



                             8 
DIÁRIO OFICIAL                                                   Conde, 28 de novembro de 2019 

 

 
Nº 1.630                                                                                                                                            MUNICÍPIO DE CONDE 

Objetivo 1. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de forma 
humanizada, integral, equânime, resolutivo com ênfase na Atenção Básica 
 
Esse objetivo visa a ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual 
organiza o cuidado em saúde através dos níveis de atenção básica, média 
e alta complexidade. Essa ordenação visa à melhor programação e 
planejamento das ações e dos serviços. 
Na atenção básica, a Estratégia de Saúde da Família organiza a linha, o 
qual deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 
entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 
O objetivo é garantir a orientação e a resolução de 80% dos problemas de 
saúde da população e deve conciliar ações de assistência com prevenção 
e promoção da saúde além de coordenar a atenção prestada nos outros 
níveis do sistema.  
 

   

   

  

  

Objetivo 2. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde da atenção 
especializada, e das Redes de Atenção à Saúde implementando as rede de 
urgências e emergências, rede materno-infantil, rede da pessoa com 
deficiência, rede psicossocial e rede de doenças crônicas 
 
Potencialização da atenção especializada do município e o fortalecimento 
das redes temáticas consideradas prioritárias dos problemas relacionados 
ao cuidado materno infantil, aos transtornos mentais e uso abusivo de álcool 
e outras drogas, ao cuidado às Pessoas com Deficiências, com doenças 
crônicas, e dos graves problemas de atenção às urgências e emergências. 
Os direcionamentos das metas são para: 
● Qualificar a atenção especializada dos serviços de saúde 
● Implantar e implementar a Rede Materno Infantil com ênfase na 
atenção básica 
● Promover o cuidado integral às pessoas pessoas com deficiência 
no município de Conde; 
● Fortalecer e potencializar a rede municipal de Urgência e 
Emergência do Município; 
● Promover o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial-
RAPs 
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Objetivo 3. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, 
fortalecendo a vigilância em saúde, implementando as ações das 
Vigilâncias Epidemiológicas, Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador 
 
Este objetivo compreende a proteção, prevenção e controle das doenças e 
agravos à saúde, bem como a promoção da saúde e o fortalecimento das 
vigilâncias em saúde. 

 

 
 

 
 
Objetivo 4. Garantir a equidade e integralidade nas ações de atenção à 
saúde da população com ênfase na promoção, prevenção e reabilitação 
 
O objetivo estabelece a garantia de equidade para as populações 
tradicionais dos municípios, que são as Indígenas e Quilombolas. Como 
também, a população negra, LGBT e refugiados seguindo os princípios do 
SUS garantimos a equidade, integralidade, universalidade e 
reconhecemos.  
 

 

 
 
Objetivo 5. Fortalecer a gestão em saúde, promovendo a valorização e a 
formação de trabalhadores de saúde e garantindo a  participação popular 
 
Este objetivo visa promover ações de formação e incentivar o diálogo entre 
a gestão e trabalhadores. Tendo em vista, também, que para a qualificação 
da gestão é importante a participação popular na corresponsabilidade em 
saúde, fortalecendo o controle social, na construção das conferências de 
saúde, e autonomia do conselho municipal de saúde. 
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