
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

OFÍCIO N° 016/2020 – SEGOV/PMM 

 

Maués-AM, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. 

Mario Manoel Coelho Mello 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

 

 

Assunto: Em reposta ao Ofício Circular nº 001/2021 – GP/SECX. 

  

Prezado Senhor, 

  

 

Em reposta ao Ofício Circular nº 001/2021 – GP/SECEX, estamos 

encaminhando a Vossa Senhoria as informações solicitadas, conforme abaixo: 

1- O estoque de Oxigênio é suficiente para atender a demanda 

considerando o aumento do número de casos de infecção por COVID-19: 

Sim, o município de Maués possui sua própria mini usina de oxigênio. A 

média de produção de O2 da usina tem sido de 170 M³. Além de ter em estoque 15 

cilindros de O2 de 7m (cheios), 5 cilindros de 2 m (cheios), 1 cilindro de 4 m (cheio), 1 

cilindro de 3 m (cheio). Total de leitos clínicos para Covid-19 disponíveis: 21, sendo que 

15 leitos possuem saída para O2, leitos da clínica médica disponíveis para Covid-19 - 12, 

sendo que 06 leitos possuem saída para O2, leitos maternidade disponíveis para Covid-19 

- 05, sendo que 03 possuem saída para O2.  

2- Em função da alta de casos, há número suficiente de 

profissionais da saúde para atender a população? 

Sim, na rede hospitalar contamos com: 09 médicos, 28 enfermeiros, 83 

técnicos de enfermagem, 16 Serviço gerais, 31 Administrativos, 05 Motoristas, 10 

Cozinheiras, 17 Técnicos de laboratório, 02 Artífices, 05 Bioquímicos, 01 Biomédica, 03 

Fisioterapeutas. 

01 Técnicos. Nutricionista, 01 Nutricionista, 08 Vigilantes, 06 Técnicos. 

Raio - x, 04 Assistentes Sociais, 05 Psicólogos e 01 técnico em hemoterapia.  
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A rede de Atenção Básica na sede do município é composta por 6 

unidades básicas, cada unidade é composta por 2 ou 3 equipes com estratégia saúde da 

família, totalizando 15 equipes, com: 15 médicos, 15 enfermeiros, 14 técnicos de 

Enfermagem, 14 dentistas, 14 técnicos de saúde bucal, 02 Fisioterapeutas, 01 psicóloga, 

01 nutricionista, 03 assistentes sociais e Agentes comunitários de saúde. Na Zona Rural o 

município possui 12 postos de saúde com técnico em enfermagem e cada um com uma 

lancha de resgate para pacientes graves. 

 

3- Quais diligências estão sendo tomadas para resolver as 

deficiências na assistência à saúde da população infectada pelo COVID-19? 

O município adquiriu uma segunda mini usina de oxigênio e equipamento 

para envasar oxigênio. Implementação de três pontos estratégicos de dispensação de 

medicação usados no tratamento da Covid-19, facilitando assim o acesso dos usuários 

que testaram positivo. 

Os profissionais da atenção básica foram treinados e estão acompanhando 

os pacientes que testaram positivo para COVID 19 que estão em isolamento domiciliar ou 

aqueles que receberam alta hospitalar, cada equipe acompanha os pacientes adstrita a sua 

área de abrangência através de atendimento domiciliar juntamente com o apoio no 

Núcleo de Apoio a saúde da família (NASF) composto por Fisioterapeutas, psicóloga, 

nutricionista e assistentes sociais, dessa forma reforça os cuidados e detecta possíveis 

sintomáticos na família, além disso analisam outras situações de vulnerabilidade social. 

 

4- Qual situação dos contratos com empresa que fornecem 

oxigênio para o município?  

O município possui sua própria mini usina de Oxigênio que garante 

suporte para a rede hospitalar. 

 

5- Tendo em vista que o Governo Federal já estabeleceu o 

cronograma e imunização, consulta-se se o município possui quantidades suficiente 

de seringas e demais insumos e EPIs para operação do programa de imunização? 
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Seringas de 3ml com agulhas – 4.000 mil unidades, seringas de 3 ml – 

5.000 mil unidades, agulhas 25x6 - 4.000 mil unidades, agulhas 25x7 – 2.000 mil 

unidades e agulhas 25x8 - 3.000 mil unidades.  

Máscaras descartáveis cirúrgicas 3.500 unidades, avental 2.000 unidades, 

algodão hidrófilo 500g 110 rolos. 

 

ADICIONALMENTE:  

 

1- A quantidade de doses da vacina contra COVID-19 recebida 

pela secretaria: 

- 3.444 mil doses, sendo 2.299 para os indígenas e 145 para os 

profissionais de saúde.  

2- O controle nominal, com a devida qualificação, das pessoas já 

imunizadas nesta primeira fase de operacionalização do programa nacional de 

imunização contra a Covid-19: 

Anexo 

3- A relação geral das pessoas com a devida qualificação, que 

serão imunizadas nesta primeira fase do programa de imunização; 

Anexo 

4- A relação dos profissionais da saúde já imunizadas com sua 

lotação: 

Anexo 

5- Os critérios utilizados para classificar nominalmente o 

ordenamento (1ª, 2ª, 3ª pessoa) a serem imunizadas nesta primeira fase, haja vista o 

quantitativo insuficiente para a imunização completa do primeiro grupo prioritário:  

Os critérios utilizados foram vacinar somente os profissionais de saúde que 

estão na linha frente no combate ao novo coronavírus, executado pelo município de 

Maués, e os indígenas aldeados a partir de 18 anos, estes de responsabilidade e execução 

da aplicação pelo DSEI-Parintins. 
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6- Os procedimentos de controle estabelecidos para mitigar os 

riscos de imunizar pessoas que NÃO estejam no grupo prioritário da primeira fase 

da vacina: 

Anexo 

 

 

 

                                     Atenciosamente,  

 

 

 

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 
Prefeito Municipal de Maués 
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Anexo pergunta 1 
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Anexo perguntas 2, 3 e 4 
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Anexo perguntas 5 e 6 
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