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De. SEMINFITA - Secretoria Mruticipal de Infra-EsÍrutura

Reque renle: Coordenodoria Municipal de Planejamento - COOPLAN

Sr. Raimundo [dimilson (ióes - Coordenador Mr.rnicipal de Plane.iarnento

Decreto no 06l l2.ol7

Assunto;Vistoria Técnica de Justificativa das necessidades de Reforma do Imóvel citado.

EnLlcrcçts du Oh ra: Comunidade Águu Branca-l tuituba/Parti.

Duro de Expedição: l0/10/2017.

Em resposta ao questionamer.rtô da necessidadc da Construçào da Unitlade Básica de

Saúde Água Branca. Declaramos que:

Após vistoria'lN LOCO-. constatou-se.de imediato em área rural a deficiencia e

a falra de um Posto de Saútle na comunitiade <io Água Branca. onde sua localização e em região

garimpeira com dificil acesso ao município de ltaituba devido as estradas ttão serem boas. c em

tempos de chuvas intensas o traÍégo de carros nas estradas ficarent quase impedidas. tendtr

assim a necessidade ds uma tJnidade Básica de Saúde para os ntoradores situados naquela

região. Foi publicada pelo Ministério da Saúdc, a Portaria 2.226. de l8 de setembro de 2.009.

que institui. no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. o Plano Nacional de

lmplantação de Unidades Básicas de Saúde. O Plano tem por ob.letiro criar mecanismos que

possibilitern o tlnanciamento da construção de Unidades Básicas de Saúde como forma de

prover iniraeslrutura adequada às Equipes de Saúde da Família - ESI- para a melhoria do

desernpenho de suas ações e estimular a in.rplantação de novas equipes. Ele é constituído em

conlbrmidade com o quantitativo populacional de cada Município. com base no estabelecido

pela Resolução N'08. de 27 de agosto de 1008, e mediante a essas inÍbrmações tendo a

Prefeitr.rra Municipal de Itaituba. na Gestão do Sr. Valmir Clir:raco de Aguiar a intensão de

oÍbrecer condições necessárias à promoçào. proteção c recuperação rla saúde da populaçào.

reduzindo as entemridades. controlando as docnças endêmicas e parrsitárias c tnelhorando a

vigitância à saúde, dando. assim. rnais qgalidade de vida aos ltaitubense. pretetrde intplantar

uma Unidade Básica de Saúde na região citada acirna.

Nesse processo, a Atenção Básica estaria gradualmenle se constituindo conto porta de

entrada preÍ'erencial do Sistenra Único de Saúde (SUS1, sendo o porlto de paÍida para a

estruturação dos sistemas locais de saúde. que permitam a atuaçào das equipes na proposta da

saúde da Íanr ília.

Conforme a constataÇào visual da problernática da referida Região em questão.

onde de imediato detectou-se a necessidade de Construçào do Posto de Saude. para quc possa

atender as nccessidades básicas de Saúde'Pública da Comunidade do Água Branca.

Apresentanlos abaixo as características Estruturais e de ambiência mínima para a
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implantação da IJBS - Unidade da Saúde Agua Branca:
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ventilação: A ventilação fundamental para a salubridade nos âmbientes da uBS. Recotnenda-

se que todos os ambientes <iispoúam de janelas ou de vcntilação indireta adequada

(exaustores). possibilitando a circulaçào de arl

Iluminação: Recomenda-sc que todos os ambientes sejam claros' com o máximo de

luminosidade natural Possível;

pisos e paredes: os materiais de revestimentos das paredes. tetos e pisos devem ser todos

laváveisedesuperficielisa.ospisosdevemtersuperficieregular.antiderrapante
com rodas:

cobeúura: Recomenda-se evitar as calhas internas. embutidas e confinadas. Evite' tambén.r"

lajes planas' impermeabilizadas. sem cobertura de proteção'

Materiais tle acabamento: Recomenda-se não utilizar
texturizados no acabamento'

adnr in istrat ir os ou gerenc iais:

materlals rugosos.

e\ceto para os

polosos ott
ambientes

F.luxo de pessoas e materiais: c()nsiderar atlcquações que pcln.lilrnl () ilccsso clc l)cssoilr

tlclicientcs.ctrtnlitnilaçõcs.ltt.cl,endtrremlrasdenlc55(}(\l}l{
9050 cla AIINI')" poúas coln dinrcnstjc: ampliatlas" nlaÇilllct:ts do

tipo alalanca- lrart its de apoio c1c':

Às portâs: _Às p(lrtas dcvrrtr scr r.vcslidas de rnaterial lar iire l: c \!'us pll\ad()fcs r.lcr e tn sc
' 

ader-1uar às nccessitfudes dix pcssoas portadoras dc dciiciêrlcia:

.lunelas: I{cc0rnentla-se a ulilizitçilo ilc rnalerial rcsistetrte e cle lácil limpcza c (ltle propirient

sc{uÍança e privacidadc dos atnhietlles:

l,avttório c pias: RIX'N" 50 - capitulo dc eorttrole dc inlecçircs:

B:rneadas, armários c eSÍàntes: Àrnrár'it-rs c praleleiras der crào 1'ossuir superl'icie s lisas'

duratiotrtirs e de lricil lirupcza e dcsinlceçào:

sinalização: o símbolo internacional de acesso deve indicar a acessibilidade aos serviços e

identificar espaços. edificações. mobiliíirios e equipamentos urbanos onde existem

elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida. Recomenda-se utilizar sinalizações de ambientes. bem como as lormas de

comunicação e sinalizaÇão realizadas alravés de textos ou Íiguras, caracteres em

relevo. Braille ou figuras em relevo (tálil) e recursos auditivos (sonora). NBR 9050:

Cobertura externa (marquise): Prever árrea coberta no perímetro externo da edificaçào c'

espaço para colocar bancos, possibilitando maior conlbrlo e

proteção ao usuário.

conforme a con§tatação <la problemática da Região. onde de imediato se pode

destacar em nossa Vistoria "lN LOCO" a necessidade da contrução do posto de saúde' onde se
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faz necessária a reforma para um melhor atendimento ao público'

Medieurte a este relato contundente acima citado. tendo os tecnicos dcsta Yistoria

oonsciencia da necessidade dessa contrução. Pelo exposto é que emitinlos o parecer farorável

para que seja 1'eito em caráter de URGENCIA, a contrução da UBS Agua Branca'

ApresenteVistoriaTécnicafoirealizadanodial0deoutubrode2.0lT.

Esperu-se que o selor competente tleste conceituado Órgão Público resolya esttt

q ue s l ão tla me lhor.forma po s s h' e l.

Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido'

Desde já as nossas considerações'

Itaitúba' PA I 0 de Outubro de 2017 '

vtl, kA
IÀNÀ SABRYNÀ S ES ÀGUIÀR

lf i sei,heira Cr1'rf - CBEÀ n" 151'É'C4296-4 asffina S. AgUí,

ULÍS Lí,OREÍRA

Engenheia
CREA. PA 151

Civil
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