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Indicadores 

Acompanhamento

Manter jan dez DAB 43.339.800,00  Gestão 1

Adequar jan dez DAB 990.045,57  Gestão 1

Novo jan dez DAB 995.045,57  Gestão 1

Manter

Garantir custeio das despesas 

permanentes, insumos e serviços das 

Unidades de Atenção Básica e equipe 

consultório na rua.

jan dez DAB 1.559.946,68 2.757.688,39  AB 1 e 5

Manter

Garantir o custeio dos convênios 

instruídos para cumprimento dos planos 

de trabalho de acordo com os 

indicadores municipais de saúde

jan dez DAB 17.737.201,84 17.480.244,46  AB 1 e 5

Novo

Elaborar termo de referência para  

aquisição de 4 veículos tipo  kombi para 

as UBSFs Jaguaré, Renascer e Gonzaga 

de Campos e veículo com reboque para 

equipe Consultório na Rua

abr mai DAB - -

Novo Encaminhar para processo licitatório jun jul DAB - -
Novo Aquisição dos veículos ago ago DAB 345.000,00 *
Novo Contratação de 2 motoristas. set set DAB 21.014,72 *

Novo Aumentar 5 equipes de saúde da família abr abr DAB 912.514,85 *  AB 

Adequar

Repor 15 médicos clínicos de atenção 

básica prioritariamente por concurso 

público 

jan dez DAB 957.457,80 *  AB 

Diretriz 1- Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde

45,6% de Cobertura 

populacional 

estimada pelas 

equipes de Atenção 

Básica.

48.689.320,68

Garantir o 

funcionamento das 

Unidades da 

Atenção Básica

Garantir custeio e o 

incremento para 

funcionamento das 

Unidades de Atenção 

Básica

 R$                                  -   

 R$           65.562.823,99 

Ampliar equipes de 

Saúde da Família e 

contratar médicos 

para Atenção Básica 

(clínico, ginecologista 

e pediatra)

Garantir custeio dos recursos humanos 

das unidades de Atenção Básica

1-Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

Atenção Básica.

Monitoramento das 

ações da Atenção Básica

Objetivo: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica
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Adequar recursos humanos com reposição 

prioritariamente por concurso público
jan dez DAB 2.250.263,16 *  AB 

Realizar atividades educativas visando a 

vinculação do usuário a Atenção Básica
jan dez DAB - -

Monitorar a assistência através de metas 

qualitativas e quantitativas.
jan dez DAB - -

Elaborar termo de referência para 

aquisição de um veículo
fev mai DAB - -

Encaminhar para processo licitatório jun ago DAB - -

Aquisição do veículo set se DAB 65.000,00 *

Remanejar e/ou contratar,  

prioritariamente por concurso público, 

profissionais para formação da equipe 

(motorista, 2 técnicos e 1 enfermeiro)

fev abr
DAB, 

DEVISA
137.945,50 *

72.675.665,23 65.562.823,99  R$           65.562.823,99 
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Acompanhamento

50,5 % de Equipes 

de Atenção Básica 

apoiadas por 

Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família 

(NASF) 

Remanejar ou 

contratar por concurso 

público recursos 

humanos para os 

NASF, de acordo com 

o levantamento das 

necessidades dos 

distritos.

Adequar

Ampliar quadro de recursos humanos 

com a contratação, prioritariamente por 

concurso público,  de 3 psiquiatras, 1 

pediatra (NASF Sto. Antônio)

mar abr DAB 215.114,60 *  R$                                  -   

Percentual de equipes 

da Atenção Básica 

apoiadas por NASF.

Adequar

15 % de internações 

por causas sensíveis 

à atenção básica.

 R$                                  -   

Implantar serviço de 

vacinação volante 

para realização 

sistemática  de ações 

de vacinação em 

empresas e escolas.

Adquirir um veículo 

para transporte dos 

profissionais e dos 

insumos necessários. 

Remanejar e/ou 

contratar profissionais 

para formação da 

equipe (motorista, 2 

técnicos e 1 

enfermeiro)

Qualificar a atenção 

básica: adequar 

recursos humanos, 

realizar atividades 

educativas visando a 

vinculação do usuário a 

Atenção Básica, 

monitorar a assistência 

através de metas quali e 

quantitativas.

Adequar

Objetivo: Qualificar a Rede de Atenção Básica

Equipe de vacinação 

volante implantada

2-Proporção de 

internações por causas 

sensíveis à atenção 

básica.

 R$                                  -   
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70% de 

acompanhamento 

das 

condicionalidades do 

Programa Bolsa 

Família (PBF).

Acompanhar as 

condicionalidades do 

Programa Bolsa 

Família( PBF).

Manter
Realizar busca ativa das famílias inscritas 

e monitorar o acompanhamento
jan dez DAB - -  R$                                  -   

3-Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades do 

Programa Bolsa Família.

46,7 % equipes 

aderidas ao PMAQ 

de acordo com 

pactuações do MS

Ampliar número de 

equipes ao PMAQ
Novo

Realizar a recontratualização no SGDAB 

das equipes aderidas
jan dez DAB - -  R$                                  -   

Percentual de equipes 

aderidas ao PMAQ.

Realizar a recontratualização no SGDAB 

das equipes aderidas. 
jan dez DAB - -

Ampliar a adesão para outras escolas 

segundo as diretrizes do Ministério da 

Saúde. 

jan dez DAB - -

Planejar conjuntamente ações anuais: 

prevenção de doenças crônicas 

(alimentação saudável, atividade física, 

tabagismo), prevenção da violência e 

acidentes de trânsito, saúde bucal, DSTs, 

gravidez na adolescência, diagnóstico de 

tracoma, uso racional de medicamentos, 

Saúde na Escola e etc.

jan dez DAB - -

Ampliar equipes aderidas no Distrito V (2 

ESFs- UBSF Rio Preto I, Talhado e 3 ESFs 

no São Deocleciano)

jan dez DAB - -

 R$                                  -   Adequar

Ampliar a adesão para 

outras escolas 

segundo as diretrizes 

do Ministério da 

Saúde. Planejar 

conjuntamente ações 

anuais: prevenção de 

doenças crônicas 

(alimentação 

saudável, atividade 

física, tabagismo), 

prevenção da violência 

e acidentes de 

trânsito, saúde bucal, 

DSTs, gravidez na 

adolescência, 

diagnóstico de 

tracoma, uso racional 

de medicamentos, 

Saúde na Escola, Olhar 

Brasil, etc.

Percentual de Equipes 

de Atenção Básica 

contratualizadas no PSE.

61,7 % Equipes de 

Atenção Básica 

contratualizadas no 

PSE.
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Elaborar projetos para reformas, 

ampliações e construções de Unidades e 

Serviços de Saúde, contemplando os 

apontamentos da Auditoria

jan dez GAB 55.000,00 57.000,00

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 2

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 2

jan dez GAB, OBR *  INV 

jan dez GAB, OBR *  INV 

jan dez GAB, OBR 100.000,00 100.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 68.000,00 68.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR 200.000,00 100.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 400.000,00 1.000,00  INV 2

jan dez GAB, OBR 150.000,00 100.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 300.000,00 300.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR 150.000,00 100.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 270.000,00 1.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR 20.000,00 1.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 180.000,00 1.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 2

 R$             3.646.000,00 

Reforma e Ampliação da UBS São 

Francisco (alterado pela Comissão 

PAS/CMS)

Conclusão da Reforma da UBS Parque 

Industrial

Novo

3.400.000,00

Reforma da UBS Central 

Concluir a ampliação da UBSF Talhado

Viabilizar reformas, 

ampliações e 

construções de 

Unidades e Serviços de 

Saúde

Conclusão da reforma da UBS Vetorazzo

Reforma da UBS Solo Sagrado 

Reforma/ampliação UBSFs V.Mayor, Jd. 

Americano e UBS V. Elvira (ação inserida pela 

Comissão PAS/CMS)

Reforma da UBS Jaguaré

Reforma e Ampliação  da UBS Anchieta - 

(alterado pela Comissão PAS/CMS)

Implementar e 

adequar a 

infraestrutura física 

da Rede Municipal 

de saúde

Reforma das Recepções das UBS 

Elvira/Mayor/Americano/Francisco
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jan dez GAB, OBR - 8.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 100.000,00 1.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 200.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 360.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 200.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 360.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 200.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 360.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 200.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 360.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 200.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 360.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR - 1.000,00  INV 5

Manter atualizadas 

100% das Equipes de 

Saúde da Família no 

CNES e SIAB

Manter atualizadas as 

ESFs no CNES e SIAB
Manter

 Monitorar a atualização das equipes de 

saúde da família no CNES e SIAB
jan dez

DAB, 

DERAC
- -  R$                                  -   Cadastro CNES

Ampliar para 40% o 

número de Salas de 

vacinação da 

Atenção Básica com 

equipe mínima de 02 

profissionais

Ampliar o número de 

profissionais de 4 salas 

de vacinação 

garantindo 02 técnicos 

de enfermagem em 

cada turno de trabalho

Novo
Contratar prioritariamente por concurso 

público 8 técnicos de enfermagem.
jan dez

DEVISA, 

DAB
213.625,92 *  R$                                  -   

Percentual de Salas de 

vacinação com 02 

profissionais durante 

todo o horário de 

atendimento 

5.821.740,52 3.646.000,00  R$             3.646.000,00 

Viabilizar  a Construção da UBSF Parque 

da Lealdade

Viabilizar a construção da UBSF Núcleo 

da Esperança Bosque Verde / Felicidade

Viabilizar a construção da UBSF Núcleo 

da Esperança Vila Azul

 R$             3.646.000,00 

Viabilizar  a construção da UBSF Núcleo 

da Esperança Schimitt

Implementar e 

adequar a 

infraestrutura física 

da Rede Municipal 

de saúde

Viabilizar reformas, 

ampliações e 

construções de 

Unidades e Serviços de 

Saúde

Novo

Ampliação da UBSF Schmitt

Viabilizar  a construção da UBSF Núcleo 

da Esperança Mirassolândia

Viabilizar a construção da UBSF Santo 

Antônio
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Manter

 Monitorar a escovação supervisionada  

dos profissionais do NADS pelo mapa de 

produção individual. 

jan dez DAB - -

Manter

Sensibilizar os diretores quanto a 

importância do registro e realização da 

escovação supervisionada.

jan dez DAB - -

Manter
Monitorar mensalmente o número de 

escovações supervisionadas faturadas.
jan dez DAB - -

Manter

  Promover capacitações e reuniões de 

sensibilização ao longo do ano sobre a 

importância das ações preventivas 

visando a  redução da necessidade de 

exodontias

jan dez DAB -

Estruturado R$ 

5.000,00 na ação de 

custeio das despesas 

permanentes

Manter

Monitorar mensalmente,  através da 

fatura, o número de exodontias 

realizadas em relação aos demais 

procedimentos.

jan dez DAB - -

Manter

Intervir mensalmente nas unidades em 

que o número de exodontias estiver 

acima da meta.

jan dez DAB - -

Novo

Articular para criação do cargo de dentista 

com carga horária de 40 horas através de 

concurso público com avaliação de perfil 

para repor todas as unidades de saúde da 

família.

fev fev DAB - -

Novo

Realizar concurso público  para dentistas 

com carga horária de 20 horas semanais, 

substituindo dentistas aposentados e 

adequando as unidades novas (UBS, 

UBSF e UPA).

fev fev DAB 356.349,40 *

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Discutir e implantar 

estratégias visando o 

aumento da 

quantidade de 

escovação dental 

supervisionada 

realizada no 

município.

Ampliar para 3,3 a 

média de ação 

coletiva de 

escovação dental 

supervisionada.

Implantar estratégias 

visando a redução do 

número de exodontias 

realizadas na Atenção 

Básica.

Adequar o número de 

servidores (dentistas e 

auxiliares de saúde 

bucal) por meio de

remanejamento/ampl

iação de 

jornada /contratação 

por meio de concurso 

público para a 

implantação das novas 

equipes.

Reduzir para 6% o 

percentual de 

exodontia realizada 

em relação aos 

procedimentos.

4-Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes básicas de 

saúde bucal.

6-Proporção de 

exodontia em relação 

aos procedimentos.

 R$                                  -   

Ampliar para 25% a 

cobertura de 

equipes da Saúde 

Bucal.

5-Média da ação 

coletiva de escovação 

dental supervisionada

Objetivo: Implementar a atenção odontológica no município
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Manter

Monitorar mensalmente as primeiras 

consultas odontológicas de cada unidade, 

garantindo a proporção de 

aproximadamente um terço das consultas 

para primeira consulta.

jan dez DAB - -

Adequar

 Garantir dentistas no ônibus da saúde, 

ampliando o acesso da população mais 

vulnerável às consultas odontológicas.

jan dez DAB 38.874,48 *

Manter

Manter RH de acordo com a Pt GM  nº 

599/06 com a inclusão de  05  cirurgiões 

dentistas, 02 ASBs e 02 agentes 

administrativos   de acordo com a 

Portaria GM nº 600/06 e Pt GM 1464/11.  

jan dez DAE 440.904,02 *

Novo

Adequar mat./equip. e mobiliários, 

prioritariamente: 10 cadeiras giratórias sem 

braço; 30 longarinas estofadas de 3 lugares; 

1 mesa de reunião;  1 purificador de água; 

20 cadeiras simples; 11 mochos 

odontológicos; 14 canetas extratorque de 

alta rotação tipo kavo ; 8 canetas de baixa 

rotação + contra ângulo; 6 mesas de 

escritório; 3 ar condicionados e 2 cortinas 

de ar nas escadas;  1 autoclave de 54 l e  02 

de 42 l com bomba a vácuo;  5 prateleiras 

de aço; 02 armários de aço; 02 bebedouros; 

1 DEA;   1 PABX ou telefone com  ramal; 

confecção de avental manga longa; TV LCD 

32" com suporte;  Reposição de 4 

consultórios completos; 02 compressores 

de 200l; computadores e impressoras  e 

outros conforme a necessidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mar mai DAE 150.000,00 *  MAC 5

Manter

Garantir aquisição de exames 

específicos, prioritariamente RX 

panorâmico analógico, rx panorâmico 

digital com traçado  e tomografia 

computadorizada, e insumos específicos. 

jan dez
DAE, 

DERAC

Estruturado aquisição 

de exames- DERAC

Estruturado aquisição 

de exames- DERAC
 MAC 5

 R$                                  -   

Cumprir 100% dos 

procedimentos 

parametrizados nas 

especialidades 

odontológicas em 

acordo com a 

Portaria MS GM nº 

1464, de 

24/06/2011 

Garantir recursos 

humanos, materiais e 

equipamentos 

conforme portarias 

ministeriais vigentes

Ampliar o acesso da 

população à consulta 

odontológica

Aumentar para 11,5 

% o acesso da 

população na 1ª 

consulta 

odontológica 

programática.

Proporção de primeiras 

consultas odontológicas 

programáticas 

realizadas ao ano em 

relação à população.

 R$                                  -   
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Novo Providenciar o CNES do CEO Norte mar mai DAE - -  R$                                  -   

Novo
Garantir a padronização exigida pelo 

Brasil Sorridente
mar mai DAE - -  R$                                  -   

Novo
Cadastrar o CEO Norte no programa com 

as devidas identificações
mar mai DAE - -  R$                                  -   

Novo
 Inscrever CEO Norte no PMAQ_CEO 

conforme disponibilização do MS        
mai jun DAE, DAB - -  R$                                  -   

Manter

Promover junto a DAB   - Capacitação 

dos cirurgiões dentistas da rede básica  

de saúde 

jan dez DAE, DAB - -  R$                                  -   

Manter
Garantir a contrarreferência do CEO para 

unidades da atenção básica            
jan dez

DAE e 

DERAC
- -  R$                                  -   

Manter

Garantir a aquisição de materiais e 

serviços específicos para prótese e 

implantes.           

jan dez DAE - -  R$                                  -   

Novo

Reorganizar a rede de reabilitação bucal - 

otimizar produção LRPD_próteses do 

município na atenção especializada através 

da contratação de 02 cirurgiões dentistas 

especialistas prioritariamente por concurso 

público.

mar jul
DAE e 

DAB
- -  R$                                  -   

Manter

Garantir a aquisição de  PPR (prótese 

parcial com estrutura metálica) através 

de Serviços de laboratório do projeto de 

LRPD (laboratório regional de próteses 

dentárias) conforme normativas da 

Odontologia e PORTARIA do  MS e 

Manual de especialidades.

jan dez
DAE e 

DERAC
- -  R$                                  -   

986.127,90 0,00  R$                                  -   

Fortalecer serviços de 

prótese dentária e 

implantodontia

Qualificar e ampliar 

em 1% a oferta dos 

serviços de 

especialidade 

odontológica

Ampliar a oferta dos 

serviços conforme 

necessidades e 

projetos em acordo 

com portarias 

ministeriais de 

incentivo financeiro

 Melhorar a referência 

e contra-referência 

para os CEOs
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Manter

Contruibuir com as ações intersetoriais 

garantindo apoio técnico e referências 

necessárias.

jan dez DAB, DAE - -

Manter

Desenvolver ações compartilhadas e 

integradas com a rede de serviços de saúde 

através de reuniões para discussão e 

resolução dos casos, acompanhar o usuário 

em consultas, exames e outros 

procedimentos quando necessário.

jan dez DAB - - Produção de serviços

Manter

Desenvolver atividades de educação 

permanente junto às equipes da atenção 

básica (capacitações sobre acolhimento, 

fluxos, estratégia de redução de danos e 

sensibilização para as demandas da 

população em situação de rua).

jan dez DAB - -

Manter

Desenvolver atividades educativas à 

população em situação de rua individual 

e em grupos para prevenção às DSTs, 

uso de álcool e outras drogas além dos 

cuidados gerais com a saúde. 

jan dez DAB - -

Manter

Garantir a participação dos serviços 

especializados nas discussões e ações 

intersetoriais da população de rua.

jan dez DAE - -

Manter

Discutir políticas públicas de saúde de 

forma intersetorial com outras secretarias, 

instituições religiosas, poder judiciário, 

procuradoria e outros para construção de 

ações visando ao controle e redução dos 

agravos prevalentes na rua.

jan dez DAB - -

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Desenvolver 

atividades de 

educação permanente 

junto às equipes da 

atenção básica. 

Realizar atividades 

educativas à 

população em 

situação de rua.

Implementar o 

atendimento 

oferecido à 

população em 

situação de 

vulnerabilidade

Desenvolver ações 

compartilhadas e 

integradas com a rede 

de serviços de saúde e 

acompanhar o cuidado 

dos usuários em 

situação de rua na 

rede de serviços.

Discutir políticas 

públicas de saúde de 

forma intersetorial. 

Contribuir para o 

controle e redução dos 

agravos prevalentes 

na rua.

Objetivo: Reorganizar o atendimento oferecido à população acamada e em situação de vulnerabilidade
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Manter

Fortalecer as atividades regulares de 

campo (equipe RD e Consultório na Rua), 

nos territórios de maior concentração de 

usuários in loco.

jan dez DAB - -

Manter

Manter ações educativas permanentes e 

acesso aos insumos nos CAPS AD e CAPS i, 

voltados à redução de danos para usuários 

de SPA (substâncias psicoativas).

jan dez DAB - -

Manter

Realizar atendimentos na rua com 

distribuição de insumos com o objetivo 

de redução de danos provocados pelo 

uso de drogas.

jan dez DAB - -

Manter

Manter atividade de supervisão da 

equipe consultório na rua, no CAPS AD 

Vila Clementina; 

jan dez DAE - -

Manter

Fortalecer a referência dos equipamentos 

de saúde mental e Redução de Danos a 

Atenção Básica 

jan dez DAE - -

Novo

Fortalecer o atendimento as ações de 

saúde bucal, da população acamada, 

acompanhada pelo SAD.

jan dez DAE - -

Manter

 Proporcionar espaço de supervisão à 

equipe para apoio técnico no 

atendimento à população  em situação 

de rua . Garantir  o conhecimento para o 

acompanhamento e ações  referente à 

saúde bucal. 

ago dez DAB - -

Manter

Implementar programa dirigido aos 

cuidados ginecológicos e reprodutivos de 

mulheres usuárias de drogas (CAESM); 

Realizar ações de referência e 

contrareferências destas gestantes ou 

não, usuárias de drogas, na rede de 

serviços, visando integralidade de 

cuidado; 

jan dez DAE - -

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Implementar o 

atendimento 

oferecido à 

população em 

situação de 

vulnerabilidade

 Agregar 

conhecimentos 

básicos sobre Redução 

de Danos junto aos 

usuários de álcool, 

crack e outras drogas.

Garantir espaço de 

supervisão para 

instrumentalizar a 

equipe no 

atendimento a 

população em 

situação de rua. 

Apoiar e acompanhar 

atividades referentes à 

saúde bucal. 
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Manter

Realizar ações dirigidas de planejamento 

familiar e orientação reprodutiva às 

gestantes usuárias, com possibilidade de 

colocação de implante anticoncepcional 

(CAESM).

jan dez
DAB, DAF, 

DAE
110.000,00 *

Manter

Desenvolver ações de prevenção à 

gravidez para usuárias de drogas em 

situação de rua através de orientações 

encaminhamentos para métodos 

contraceptivos.

jan dez DAB -

Manter
Contribuir para discussão técnica do 

conteúdo do material educativo.
jan dez DAE - -

Manter

Elaborar material informativo (folder) 

para população em situação de rua com 

infomações sobre o SUS e seus 

equipamentos. 

jun dez DAB -
Estruturado R$ 100,00  na 

ação de custeio das 

despesas permanentes

Fomentar pesquisa  

com foco nas 

prioridades em saúde 

da população em 

situação de rua. Realizar 

oficinas terapêuticas 

voltadas para 

socialização e o cuidado 

integral.

Novo

Elaborar o perfil epidemiológico visando 

as prioridades da população em situação 

de rua. Proporcionar oficinas 

terapêuticas para a socialização e 

prevenção e tratamento das 

necessidades conforme estudo 

epidemiológico.

jan jul DAB - -  R$                                  -   

Garantir o 

funcionamento da 

equipe consultório 

na rua

Adequar recursos 

humanos  (Manter 

equipe mínima) 

incluindo TSB e 

recursos necessários. 

Novo

Adequar recursos humanos para a equipe 

em funcionamento, incluindo técnico de 

saúde bucal , técnico de enfermagem e 

outros profissionais conforme necessidade 

e viabilizar a ampliação de uma equipe 

conforme proposta do programa "Crack é 

possível vencer", prioritariamente por 

concurso público. 

jul dez DAB 232.631,58 *  R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Implementar o 

atendimento 

oferecido à 

população em 

situação de 

vulnerabilidade

Elaborar material 

informativo para 

população em 

situação de rua sobre 

o SUS e suas redes de 

atenção a saúde. 

Proporcionar o 

diagnóstico precoce da 

gravidez e ampliar o 

acesso ao pré-natal da 

usuária gestante. 

Desenvolver ações de 

prevenção à gravidez 

nas usuárias de drogas 

em situação de rua.
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Novo

Implementar no cadastro do SISS ONLINE o 

campo para preenchimento de orientação 

sexual e identidade de gênero. (Ação 

incluída pela Comissão PAS/CMS)

jan dez

DAB, DAE, 

DERAC, 

DUE

- -

Manter

Garantir as atividades de Programas e 

Projetos específicos:  Ações do POP V 

(atendimento às populações mais 

vulneráveis de UD/UDI/PS/LGBT de forma 

integral e específica) em locais estratégicos 

em parceria com outros serviços de saúde; 

jan dez DAE

Estruturado no PAM 

DST/ AIDS/ Hepatites 

virais

-

Manter

Garantir os trabalhos de pares visando o 

acesso desta população as ações de 

prevenção e diagnóstico precoce, através 

de convênios com instituições para este 

fim; 

jan dez DAE
Estruturado com 

convênios (GADA)

Estruturado com 

convênios (GADA)

Manter

Contribuir na implementação das 

atividades do CAESM direcionadas a 

população vulnerável 

jan dez DAE - -

Manter

Implementar a formação de multiplicadores 

na rede de saúde aproveitando as janelas 

de oportunidade para ações de prevenção 

e diagnóstico precoce de HIV, sífilis e 

hepatite B e C; fortalecer o programa Fique 

Sabendo 

jan dez

DUE, DAE, 

DAB, 

DEVISA

- -

Manter

Garantir e ampliar o acesso ao teste rápido 

para HIV, Sífilis e Hepatites Virais para a 

população de maior risco

jan dez
DAE, 

DEVISA
- -

Adequar
Revisar e implementar protocolo de 

inclusão, acompanhamento e alta do SAD;
jan dez

DAE, DAB, 

DERAC, 

DUE

- -

Novo

Realizar estudo para estratégias para 

integração do Programa Melhor em Casa  

com o Programa SOS Emergências, 

conforme Pt GM nº 1208/13.

jul dez DAE, DUE - -

Manter

Fortalecer a desospitalização através da 

contribuição na criação de um comitê 

assessor para implantação do protocolo de 

alta hospitalar.

jul dez DAE - -

Adequar

Garantir espaço físico apropriado para as 

instalações do SAD contando com a guarda 

de materiais e equipamentos para 

empréstimo a usuários

jul ago DAE, TI 20.000,00 *  1 e 5 

Fortalecer ações de 

prevenção e 

diagnóstico precoce 

de DST/AIDS e 

Hepatites Virais em 

populações 

vulneráveis.

Garantir o 

funcionamento dos 

programas de 

prevenção, CTA e 

URDI e Manter 

recursos humanos 

considerando as 

especificidades dos 

profissionais 

integrantes das 

equipes através de 

concurso público e/ou 

convênios. Qualificar o 

matriciamento na 

atenção básica 

visando ampliar o 

acesso.

Produção de serviço R$                                  -   

Fortalecer a rede de 

atenção a saúde da 

pessoa acamada no 

município

Reavaliar os fluxos dos 

equipamentos de 

saúde no atendimento 

a pessoa acamada 

através de protocolo 

único e em 

cumprimento as 

portarias vigentes, 

reorganizando o 

atendimento.

 R$                                  -   
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Novo

Implantar a 3ª  EMAD (2 médicos 

especialista plantonista de 20 horas, 01 

enfermeiro, 04 técnicos de enfermagem, 01 

fisioterapeuta, prioritariamente por 

concurso público e inclusão de 01 motorista

jan jun DAE 228.746,08 *

Novo

Implantar a 4ª  EMAD (2 médicos 

especialista plantonista de 20 horas, 01 

enfermeiro, 04 técnicos de enfermagem, 01 

fisioterapeuta, prioritariamente por 

concurso público e inclusão de 01 

motorista

jul nov DAE 98.034,03 *

Adequar

Garantir aquisição de equipamento e 

recursos materiais prioritariamente: 

cama, colchão pneumático, cadeira de 

rodas, cadeira de banho, suporte de 

soro, aspirador, oxímetro, maletas, 

roupeiro arquivo, mobiliário necessário

jan dez DAE 113.200,00 *

Adequar

Garantir a aquisição de 03 veículos para 

implementação das EMADs e reposição 

da frota

jan dez DAE 105.000,00 *

Novo

Estabelecer fluxo para empréstimo de 

materiais e equipamentos incluindo o 

transporte dos mesmos

mar jul DAE - -

Manter
Garantir logística de transporte dos 

imunibiológicos
jan dez DEVISA - -

Manter

Manter oferta de vacinas dos calendários 

de vacinação vigente para população 

privada de liberdade e profissionais das 

instituições prisionais.

jan dez DEVISA - -

Manter

Manter equipe dos presídios atualizadas 

por meio de ofícios, informes e 

capacitação se necessário.

jan dez DEVISA - -

907.611,69 0,00  R$                                  -   

Manter oferta de 

vacinas dos 

calendários de 

vacinação vigente para 

população privada de 

liberdade e 

profissionais das 

instituições prisionais

Equipes em 

funcionamento

 R$                                  -   

Implantar 02 EMAD 

para o Serviço de 

Atenção Domiciliar 

(SAD),  em acordo 

com a Portaria nº 

2527 de 27 de 

outubro de 2011, 

projeto deliberado 

pela CIB 22/2012

Manter oferta de 

vacinas dos 

calendários de 

vacinação vigente 

para população 

privada de liberdade 

e profissionais das 

instituições 

prisionais

Garantir recursos 

humanos, materiais e 

equipamentos 

conforme portarias 

ministeriais vigentes.

 R$                                  -   
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Manter jan dez DAE 24.023.013,30 21.023.445,00  Gestão 1

7-Razão de 

procedimentos 

ambulatoriais de média 

complexidade e 

população residente

Adequar jan dez DAE - 650.868,00  Gestão 1

novo jan dez DAE - 605.868,00  Gestão 1

Manter

Garantir o custeio dos convênios 

instruidos para cumprimento dos planos 

de trabalho em acordo com os 

indicadores municipais de saúde.

jan dez DAE 10.511.967,95 7.261.092,27  MAC 1 e 5

8-Razão de internações 

clínico-cirúrgicas de 

média complexidade e 

população residente

Manter
Garantir o custeio de insumos e despesa 

permanente,
jan dez DAE 1.588.413,58 1.588.413,58  MAC 1 e 5

Manter

Manter manutenção reparadora e 

preventiva prioritarimante de materiais 

específicos exemplificando calibração de 

termômetro e filtros específicos para o 

banco de leite e laboratório de sorologia

jan dez
DAE 

/DADM
Estruturado com DADM -

Monitoramento das 

ações

Garantir custeio de recursos humanos 

das unidades de especialidade com as 

devidas reposições.

Garantir o 

funcionamento das 

unidades próprias da 

atenção especializada 

através do custeio de 

recursos humanos, 

materiais e 

equipamentos e 

incrementos que se 

fizerem necessário

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada

Garantir o acesso 

aos serviços 

terapêuticos e 

diagnósticos de 

média complexidade 

próprios do 

município

 R$           31.129.686,85 
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Novo

Ampliar os recursos humanos do CAESM: 04 

médicos radiologistas, 3 

ginecologistas/mastologista, 01 farmacêutico 

(20h), 01 cirurgião dentista especialista, 01 

auxiliar de saúde bucal, 03 téc. de radiologia, 

02 agentes adm., 02 téc. de enfermagem, 

prioritariamente por concurso público.

mar dez DAE 659.197,81 *

Adequar

Ampliar os recursos humanos do Hospial 

Dia: 03 médicos especialistas, 01 

enfermeiro, 02 téc. de enfermagem, 01 

agente adm, prioritariamente por 

concurso público.

mar dez DAE 280.602,92 *

Adequar

Ampliar os recursos humanos do AE: 05 

Agentes adm., 05 médicos especialistas , 01 

téc. de enfermagem, 01 assist. social, 01 

psicólogo (20h), prioritariamente por 

concurso público.

mar dez DAE 504.721,36 *

Adequar

Ampliar recursos humanos do Ambulatório 

de Hepatite: 01 téc. de enfermagem, 01 

farmacêutico (20h), prioritariamente por 

concurso público.

mar dez DAE 76.883,99 *

Adequar

Ampliar recursos humanos dos serviços 

de DST/Aids (CTA, SAE/DST, LS): 01 

educador de saúde, 01 técnico de 

enfermagem, 01 agente administrativo, 

prioritariamente por concurso público. 

mar dez DAE 99.136,73 *

Adequar

Garantir supervisão clínica do serviço de 

psicologia do ambulatório TT, e garantir a 

avaliação psiquiátrica e referências 

necessárias

mar dez DAE 107.445,99 *

Adequar

Ampliar recursos humanos do Ambulatório 

de Tuberculose e Hanseniase: 01 

enfermeiro, 01 médico assistente, 01 

psicólogo (20h), prioritariamente por 

concurso público.

mar dez DAE 160.482,40 *

Manter

Garantir recursos para participação dos 

profissionais de saúde em cursos, 

treinamento, congressos e reuniões 

específicas de relevância de cada 

especialidade; Garantir a capacitação em 

suporte de emergencias médicas  BLS

jan dez DAE/DUE - -

Desenvolver projeto 

de qualificação  da 

oferta de média 

complexidade em 

40% dos serviços 

próprios

Readequar recursos 

humanos qualificados 

nas unidades próprias 

da atenção 

especializada

 R$                                  -   
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Novo

Concluir a reforma a estrutura física do 

complexo DST/Aids e adequar as 

unidades de serviço próprio conforme 

prioridade

jan dez
DAE, 

OBRAS
-

Estruturado parcialmente 

no PAM AIDS Hepatites 

com necessidade 

suplementação

jan dez
DAE, 

OBRAS
1.000,00 1.000,00  INV 1

Novo

Elaborar estudo para projetos de 

construção de unidades próprias nos 

serviços que utilizam estrutura locada

jan dez
DAE, 

OBRAS
- -

Adequar

Garantir a aquisição de equipamentos e 

materias para funcionamento adequado 

das unidades especializadas de serviço 

próprio, prioritariamente aparelhos 

otorrino e oftalmológico, painel de senha 

com 04 televisores de 22 polegadas  

jan dez DAE 300.000,00 *

Promover a 

implantação do 

prontuário eletrônico 

(informatização)

Novo

Garantir a estruturação da rede de 

informática nas unidades da atenção 

especializada, e aquisição de equipamentos 

necessários para implementação do SISS 

ONLINE

jan dez
TI, DAE, 

DERAC
Estruturado TI Estruturado TI  R$                                  -   

Manter

Fortalecer os protocolos médicos de 

referência e contrarreferência implantados, 

e implementar em no mínimo 05 

especialidades médicas.

jan dez DAE - -

Adequar

Revisar os protocolos e fluxos de 

atendimento multiprofisisonal nos 

diversos serviços da atenção 

especializada 

jan dez DAE - -

Manter

Publicitar e contribuir na capacitação da 

rede em acordo com os protocolos e 

fluxos vigentes 

jan dez DAE - -

Manter

Contribuir com as discussões da rede de 

atenção a saúde, prioritarimentte a linha de 

cuidado do câncer, trauma e atenção 

psicossocial;  instituir referência para 

atendimento de osteoporose no CAESM.

jan dez DAE - -

Adequar 

infraestrutura das 

unidades

 R$                     2.000,00 

Concluir a reforma a estrutura física do 

Ambulatório de Especialidades (piso 

superior e sala de laudo RX - digital)

Desenvolver projeto 

de qualificação  da 

oferta de média 

complexidade em 

40% dos serviços 

próprios

Revisar e instituir 

fluxos e protocolos de 

referência e 

contrarreferência 

 R$                                  -   
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Manter
Revisão e atualização do organograma 

frente aos serviços existentes;
jan dez DAE - -

Manter
Revisar o monitoramento das unidades 

do departamento; 
jan dez DAE - -

Adequar
Contratar 01 agente administrativo 

prioritariamente por concurso público
mar mai DAE 15.577,00 *

Implementar salas de 

vacina nos serviços 

especializados.

Novo
Contruibuir para estruturação da sala de 

vacina no SAE e no CAESM
jul dez

DEVISA, 

DAE
- -

Instituir a gratificação 

médica visando 

isonomia salarial

Adequar
Realizar estudo dos parâmetros de 

gratificação qualitativo e quantitativo
mar dez DAE - -

Manter
Concluir reforma predial do laboratório 

de sorologia 
jan set

DAE, 

OBRAS
-

Estruturado parcialmente no 

PAM AIDS Hepatites com 

suplementação

5

Adequar

Readequar recursos humanos (02 técnicos 

de nível superior e 03 profissionais de nível 

médio), prioritariamente por concurso 

público,  pós reforma predial e materiais; 

Realizar estudo de inclusão do serviço na 

rede de biologia molecular estadual e 

nacional.

out dez DAE 36.778,74 *

jan dez DAE, - 1.000,00 INV 1

jan dez DAE, - 1.000,00 INV 2

jan dez DAE, - 1.000,00 INV 5

Novo

Viabilizar implantação do projeto do 

Centro Diangóstico (Pró Saúde) com 

incremento de recursos materiais e 

recursos humanos 45 profissionais de 

nível superior e 47  profissionais de nível 

médio); Estabelecer fluxos de referência 

e contrarreferência; 

jan dez DAE, - -

Novo

Viabilizar implantação do projeto do 

Centro Diangóstico (Complexo Pró Saúde 

- construção) 

Ampliar em 5% a 

oferta dos serviços 

próprios de média 

complexidade

 R$                                  -   

Garantir a organização 

do processo de 

trabalho do 

departamento da 

atenção especializada 

de acordo com as 

diretrizes das três 

esferas de governo

Desenvolver projeto 

de qualificação  da 

oferta de média 

complexidade em 

40% dos serviços 

próprios

 R$                     3.000,00 

Viabilizar a ampliação 

da estrutura física, 

prioritariamente do 

Laboratório de 

Sorologia e Centro 

Diagnóstico, 

adequação de 

equipamentos e 

recursos humanos. 

Viabilizar projeto pró 

saúde.
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Manter cadastros 

das unidades 

atualizados no CNES 

e dados nos 

Sistemas de 

Informações 

instituidos nas três 

esferas de governo. 

Monitorar escalas de 

serviço e dados CNES, 

ferramentas de 

avaliação da produção 

dos serviços.

Manter

Realizar monitoramento do CNES e 

produção das unidades do 

departamento da atenção especializada

jan dez DAE - -  R$                                  -   

Cadastro no CNES e 

Sistemas de 

Informações vigentes

Manter

Garantir a execução e monitoramento das 

metas do PAM junto aos Programas Estaduais 

e Nacionais de DST/Aids e Hepatites Virais 

atraves do incentivo anual e saldo 

orçamentário

jan dez
DAE, 

DEVISA
116.931,99 116.931,99

Manter

Garantir integração das ações de prevenção, 

diagnóstico, vigilância e assistência de 

DST/Aids e Hepatites Virais, incluindo a 

participação nas campanhas municipais, traves 

do incentivo anual e saldo orçamentário

jan dez

DAE, 

DEVISA, 

DAB

421.926,35 421.926,35

38.904.080,11 31.673.545,19  R$           31.673.545,19 
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Manter

Garantir custeio do recursos humanos 

(estatutário) das unidades Regulação, 

Avaliação e Controle

Jan Dez DERAC 2.385.510,00 2.385.510,00  Gestão 1

Manter

Garantir custeio de despesa 

permanente, insumos e serviços das 

unidades do DERAC

Jan Dez DERAC 210.918,00 210.918,00

Manter

Garantir o custeio dos convênios 

instruídos para cumprimento dos planos 

de trabalho em acordo com os 

indicadores municipais de saúde

Jan Dez DERAC 101.494,51 101.494,51

Manter Jan Fev
DERAC 

/OBR
- 1.000,00  INV 1

Garantir o 

funcionamento das 

Unidades do DERAC

 R$                 538.858,34 

Concluir a reforma da Central de 

Regulação

 R$                     2.000,00 

Fortalecer e qualificar 

as unidades próprias da 

atenção especializada 

que atendem doenças 

crônicas transmissíveis, 

com a finalidade de 

garantir a integralidade 

da assistência à saúde

Adequar e 

modernizar a 

estrutura física da 

central de 

agendamento de 

consultas, exames e 

autorizações de 

média e alta 

complexidade 

Objetivo: Fortalecer  as ações do Complexo Regulador nas redes de atenção, visando a integralidade do atendimento

Garantir o 

funcionamento das 

Unidades do DERAC

 R$             2.697.922,51 

     Adequar a estrutura 

da central de 

agendamento de 

consultas, exames e 

autorizações de média 

e alta complexidade. 

Incrementar estrutura 

física no DERAC. 

Disponibilizar sala para 

capacitação. 

Incrementar recursos 

humanos. Capacitar 

funcionários nos 

módulos do sistema 

SISSONLINE.

Garantir o custeio e 

incrementos 

necessários de 

recursos humanos, 

despesa permanente e 

insumos; e viabilizar o 

cumprimento das 

metas do PAM.

Monitoramento das 

ações

Monitoramento das 

ações do DERAC
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Manter Jan Fev
DERAC 

/OBR
- 1.000,00  INV 5

Novo
Encaminhar Termo de Referência para 

aquisição de mobiliário/viaturas
Jan Fev DERAC - -

Novo Aquisição efetivada Mar Mar DERAC 52.000,00 *  MAC 5

Novo

Solicitar contratação de recursos 

humanos: 03 médicos 20 hs e 03 agentes 

administrativos prioritariamente por 

concurso público.

Fev Abr DERAC 174.400,88 *

Novo
Elaborar levantamento das necessidades 

do município e PPI
Jan Fev DERAC - -

Manter

Discutir as ações planejadas pelos 

departamentos, definindo prioridades e 

avaliando impacto financeiro

Jan Dez
Todos os 

deptos
- -

Manter

Manter contratos, convênios e/ou 

contratualização com prestadores de 

serviços de MAC sob gestão municipal                                                         

Avaliar os contratos/ convênios/ 

contratualização vigentes. Elaborar 

estudo para definir percentual de 

reajuste junto aos prestadores para 

atender as necessidades pela tabela 

SIGTAP

Jan Dez DERAC - -

Concluir a reforma da Central de 

Regulação

 R$                     2.000,00 

Adequar e 

modernizar a 

estrutura física da 

central de 

agendamento de 

consultas, exames e 

autorizações de 

média e alta 

complexidade 

 MAC 

Viabilizar, no 

mínimo, a ampliação 

de 5% da oferta de 

procedimentos de 

média e alta 

complexidade do 

município

Viabilizar o aumento 

da oferta de serviços 

de média e alta 

complexidade de 

acordo com 

disponibilidade 

financeira e 

orçamentária, 

pleiteando aumento 

de recursos MAC, 

junto ao Ministério da 

Saúde

 R$                                  -   

     Adequar a estrutura 

da central de 

agendamento de 

consultas, exames e 

autorizações de média 

e alta complexidade. 

Incrementar estrutura 

física no DERAC. 

Disponibilizar sala para 

capacitação. 

Incrementar recursos 

humanos. Capacitar 

funcionários nos 

módulos do sistema 

SISSONLINE.

5
Oferta de 

procedimentos de MAC
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Novo
Credenciar serviços especializados junto 

ao Ministério da Saúde
Jan Dez DERAC - -

9-Razão de procedimentos 

ambulatoriais de alta 

complexidade e população 

residente

Manter

Monitorar o cumprimento do projeto de 

cirurgias eletivas pelos prestadores 

municipais

Jan Dez DERAC - -

10-Razão de internações 

clinico-cirúrgicas de alta 

complexidade na 

população residente

Manter

Manter contratos, convênios e/ou 

contratualização com prestadores de 

serviços de MAC sob gestão municipal 

Jan Dez DERAC                 61.196.350,00                61.196.350,00 

Adequar

Reavaliação de contratos, convênios e 

contratualização  com prestadores de 

serviço de MAC de acordo com a 

demanda vigente e recursos de MAC 

repassados pelo Ministério da Saúde.

Jan Dez DERAC - -

Informatizar 50% 

dos exames 

ambulatoriais de 

Média e Alta 

Complexidade  nos 

prestadores

Implantar e 

acompanhar  o 

módulo regulação do 

sistema informatizado 

SISSONLINE junto aos 

prestadores

Manter
Monitorar o novo sistema informatizado 

junto as unidades de saúde
Jan Nov DERAC - -  R$                                  -   

% de exames 

informatizados

Informatizar e 

regular 95% dos 

exames de patologia 

clínica nas Unidades 

de Saúde

Implantar o módulo 

de patologia clínica no 

prontuário eletrônico 

no sistema SISSAÚDE

Manter

Monitorar e avaliar o módulo de 

patologia clínica no prontuário eletrônico 

do SISSAÚDE

Jan Nov DERAC - -  R$                                  -   
% de exames 

informatizados

Novo
Elaborar e implantar os protocolos de 

regulação
Jan Dez DERAC - -

Manter
Acompanhar, avaliar e monitorar o 

cumprimento
Jan Dez DERAC - -

 R$           61.196.350,00 

 R$                                  -   

 MAC 

Ampliar o 

financiamento com 

recursos federais 

para ações de média 

e alta complexidade

Habilitar serviços 

especializados próprios, 

conveniados e/ou 

contratados junto ao 

Ministério da Saúde. 

Acompanhar, avaliar e 

monitorar o cumprimento 

do teto financeiro 

referente às cirurgias 

eletivas junto aos 

prestadores

Adequar e 

incrementar 

contratos, convênios 

e contratualizações 

com prestadores de 

serviço de MAC, sob 

gestão municipal

Implantar 01 

protocolos de 

regulação

Elaboração pelos 

técnicos da Central 

Regulação e Supervisão 

Ambul. e Hospitalar

 R$                                     -   

Reavaliação de 

contratos e convênios 

com prestadores de 

serviço de MAC de 

acordo com a 

demanda vigente e 

recursos de MAC 

repassados pelo 

Ministério da Saúde

5

11-Proporção de 

serviços hospitalares 

com contrato de metas 

firmado

Protocolo implantado
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Implementar o 

controle e avaliação 

das ações do DERAC

Disponibilizar relatório 

quadrimestral dos 

dados consolidados no 

Painel de 

Monitoramento

Manter
Disponibilizar os dados inerentes a cada 

departamento responsável 
Jan Dez DERAC - -  R$                                     -   

Manter a assistência 

integral fora de 

domicílio

Pagamentos de diarias 

TFD
Manter

Realizar pagamentos de diárias TFDs 

(tratamento fora do domicílio)
Jan Dez DERAC 75.000,00 75.000,00  R$                      75.000,00  Gestão 1

Acompanhar, avaliar e 

monitorar o 

cumprimento do teto 

financeiro referente 

às cirurgias eletivas 

junto aos prestadores

Acompanhar, avaliar e 

monitorar o 

cumprimento do teto 

financeiro referente às 

cirurgias eletivas junto 

aos  prestadores 

municipais

Manter

Monitorar o cumprimento do projeto de 

cirurgias eletivas pelos prestadores 

municipais

Jan Jun DERAC - -  R$                                     -   

64.195.673,39 63.971.272,51  R$           63.971.272,51 

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Garantir custeio do RH das unidades da 

rede de sustentação das pessoas com 

deficiência

jan dez DAE
Estruturado no custeio 

atenção especializada

Estruturado no custeio 

atenção especializada

Manter

Garantir custeio das despesas 

permanentes e insumos das unidades da 

rede de sustentação da pessoas com 

deficiência

jan dez DAE
Estruturado no custeio 

atenção especializada

Estruturado no custeio 

atenção especializada

Manter

Garantir o custeio dos convênios instituídos 

para cumprimento dos planos de trabalho em 

acordo com os indicadores municipais de 

saúde, como por exemplo financiamento para 

compra e manutenção dos materiais do 

programa  OPM e ostomia

jan dez DAE                   1.544.000,00                  1.544.000,00 

 R$             1.544.000,00 

Garantir o acesso 

dos munícipes aos 

serviços de 

reabilitação 

Garantir o 

funcionamento das 

unidades de 

reabilitação de 

serviços próprios 

através de custeio (RH 

conforme legislação 

vigente, despesa 

permanente e 

insumos) e 

incrementos 

Objetivo: Fortalecer a rede hierarquizada de reabilitação do município
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Adequar

Garantir readequação da estrutura física do 

Núcleo Municipal de Reabilitação (ampliação 

dos  espaços terapêuticos e para oficina 

ortopédica e contemplando almoxarifado 

amplo para acondicionar os materiais do 

programa de prótese, órteses e meios 

auxiliares de locomoção e para os materiais 

diversos da unidade). 

jul dez DAE 30.000,00 *

Adequar

Implementar as condições ambientais para 

qualificar os atendimentos do NIR I (forro com 

isolamento térmico, climatização do ambiente, 

adequação da porta de entrada para garantir 

acessiblidade). 

jul dez DAE 20.000,00 *

Novo

Implantar fluxos de referência e 

contrarreferência da UUF; Reavaliar os 

protocolos e monitorar os fluxo de 

atendimento;

jan dez DAE - -

Novo

Garantir a aquisição de um veículo 

adaptado e próprio para transporte de 

cadeirantes

mar jun DAE, DUE 150.000,00 *

Adequar

Garantir reposição de RH e ampliação 

prioritariamente por concurso público 04 

agentes adm., 02 téc. enfermagem, 01 

enfermeiro, 05 fisioterapeutas, 01 TO, 01 Fono, 

01 nutricionista e 01 Assi. social;

mar dez DAE 632.981,10 *

Adequar

Garantir repos. e implemento de recursos 

materiais, prioritariamente 01 mesa 

ortostática, 01 escada de canto,  computadores 

e multifuncional, 12 armários , 6 estantes, 

aparelho de endermoterapia, equipamentos de 

cinesioterapia: bicicletas, esteiras, elíptico, 

balanço e disco de propriocepção, escada de 

canto, bastões, halteres, caneleiras, faixas 

elásticas, bolas de bobath, balanças analógicas, 

circuito para treino de marcha com vários 

terrenos, ferramentas e utensílios diversos 

adaptados para uso de terapia ocupacional, 

geladeira, televisão, aparelho de DVD, 3 

roupeiros, divãs, mesa de RPG, 20 cadeiras 

fixas, 07 mesas de escritório, 02 Mesas de 

terapia da mão,  Dinamômetro de preensão, 

Dinamômetro de pinça, 5 jogos de 

Estesiômetro, Espelho de terapia da mão, 03 

jogos de Digiflex, Power web, Aparelho 

massageador

mar dez DAE 75.000,00 *

Garantir o acesso 

dos munícipes aos 

serviços de 

reabilitação 

Facilitar o acesso dos 

munícipes aos serviços 

de reabilitação . 

Aquisição do veiculo 

adaptado para 

transporte de 

cadeirantes.

 R$                                  -   
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Manter
Monitorar demanda reprimida de 

reabilitação garantindo a referência 
jan dez DAE - -

Manter

Contribuir para pactuações e 

contratualização dos serviços de 

reablitação não atendidos na rede 

própria do município.

jan dez DAE - -

Manter

Programar a aquisição utilizando ata de 

registro anual e monitoramento da 

entrega

jan dez DAE - -

Adequar

Manter sistema de OPM estadual 

atualizado visando evitar duplicidade de 

dispensação de equipamentos através 

do implemento de 01 posto de trabalho 

administrativo

jan dez DAE 26.703,30 *

Monitorar e viabilizar a 

implementação do CER
Manter Acompanhar projeto do CER IV jan dez DAE - -  R$                                  -   

Qualificar a rede de 

média complexidade em 

reabilitação, tais como a 

adequação da estrutura 

física do NIR I e 

ampliação do serviço de 

média complexidade 

nos distritos de saúde;

Novo

Apresentar estudo para estruturação da 

rede de média complexidade de 

reabilitação nos distritos de saúde I, III, 

IV e V para avaliar estratégias de 

implantação dos serviços

abr jun DAE - -  R$                                  -   

 Implementar o 

diagnóstico Cinésio 

funcional

Novo

Implementar o fluxo de exame para  

diagnóstico cinésio funcional nas 

afecções neuromúsculo esqueléticas

jan dez DAE - -  R$                                  -   

 R$                                  -   

Implementar ações 

que visem ampliar o 

acesso a serviços de 

reabilitação através de 

pactuações com 

outros entes 

federativos e 

contratualização com 

instituições 

prestadoras destes 

serviços.

Manter aquisição em 

tempo oportuno dos 

equipamentos do 

Programa de Órtese, 

Prótese e Meios 

Auxiliares de 

Locomoção (OMP).

Garantir o acesso 

dos munícipes aos 

serviços de 

reabilitação 

Ampliar a oferta em 

10% dos serviços de 

sustentação de 

reabilitação com 

ênfase na rede de 

atenção à pessoa 

com deficiência 

conforme políticas 

vigentes
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Novo

Realizar estudo de prevalência das 

pessoas com diferentes deficiências, em 

parceria com outras secretarias e 

instituições; Garantir a inclusão de um 

campo para a identificação do tipo de 

deficiência no SISS ONLINE; Realizar 

capacitação dos agentes de saúde para o 

cadastro das pessoas com deficiência 

residentes na área de abrangência das 

unidades de saúde

jan dez DAE - -

Novo

Realizar Campanha Educativa sobre 

Deficiência Intelectual (Ação Incluída 

pela Comissão PAS/CMS)

jan dez DAE

Manter
Garantir a continuidade do apoio técnico 

junto a atenção básica 
jan dez DAE - -

Adequar

Revisar os fluxos de referência e 

contrarreferência visando a precocidade 

de encaminhamentos para reabilitação e 

capacitar os médicos e equipes de apoio 

da rede municipal de saúde

jan dez DAE - -

Fortalecer a rede de 

reabilitação  através 

da educação 

continuada para 

equipe 

multiprofissional da 

rede pública; 

Manter

Contribuir para capacitação dos 

profissionais da rede pública municipal 

para aplicabilidade da Classificação 

Internacinal de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) nas rotinas 

clínicas.

jan dez DAE - -  R$                                  -   

2.478.684,40 1.544.000,00  R$             1.544.000,00 

Ampliar a oferta em 

10% dos serviços de 

sustentação de 

reabilitação com 

enfase na rede de 

atenção à pessoa 

com deficiência 

conforme políticas 

vigentes

Ampliar a interlocução 

com a rede de atenção 

básica visando mapear 

as pessoas com 

deficiência nos 

distritos de saúde 

 R$                                  -   
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Acompanhamento

Manter

Elaboração de termo de referência para 

aquisição de equipamentos e insumos( 

balanças, fitas, livros, software,manuais, 

folders e outros). 

abr abr DAB - - 5

Manter Encaminhar para processo licitatório. mai jun DAB - -

Manter Aquisição dos insumos e equipamentos. jul jul DAB -
Estruturado R$ 

5.000,00 na diretriz 01

Novo
Capacitar os técnicos utilizando os 

protocolos da nutrição. 
mar dez DAB - -

Novo

Realizar oficinas, wokshops voltadas à 

amamentação e alimentação 

complementar, em parceria com a 

Coordenação Estadual de Nutrição, 

especialmente as equipes das Unidades 

inseridas no PMAQ.

mar dez DAB -
Estruturado R$ 

3.000,00 na diretriz 01
5

Implementar os 

programas do 

âmbito da nutrição e 

alimentação 

pertinentes à Saúde 

em todas as 

Unidades de Saúde 

Implementar os 

Programas de 

alimentação e Nutrição 

na rede de atenção a 

saúde com 

aprimoramento dos 

fluxos e articulação 

intersetorial. 

Adequar

Aprimorar os fluxos e articulação 

intersetorial. Rever os critérios de 

inclusão nos programas pertinentes à 

Alimentação e Nutrição no âmbito da 

saúde. Buscar  parcerias para o 

desenvolvimento das ações integradas: 

reuniões, assessoria e capacitações.

jan dez DAB - -  R$                                  -   

N° de beneficiários dos 

programas de 

alimentação. N° de 

capacitações realizadas 

com os profissionais 

envolvidos nos 

programas.

 R$                                  -   

Organizar o serviço 

de nutrição nos 05 

Distritos de Saúde, 

visando à promoção 

e proteção da saúde, 

prevenção, 

diagnóstico e 

tratamento de 

agravos 

Adquirir 

equipamentos para 

avaliação nutricional. 

Adquirir insumos para 

utilização nas oficinas 

aos cuidadores de 

pacientes em terapia 

nutricional enteral.

Objetivo:  Fortalecer as ações de Promoção da Alimentação Saudável e implementar o monitoramento em situações de Risco para Doenças e Agravos Preveníveis.

Realizar Workshops, 

oficinas com 

assessoria técnica em 

nutrição, visando a 

capacitação dos 

profissionais.

N° de profissionais 

capacitados.

N° de cuidadores de 

pacientes capacitados.

N° de pacientes 

monitorados no SISVAN 

a partir dos dados 

antropométricos.

N° de pacientes 

cadastrados no 

programa de Dieta 

industrializada 

N° de visitas 

domiciliares  realizadas 

por Unidade de saúde. 

Dados do PMAQ 

(Avaliação).

 R$                                  -   
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Garantir a 

continuidade dos 

programas vigentes 

junto a outros 

órgãos envolvidos 

(Secretaria Municipal 

de Educação e 

Assistência Social)

Adquirir insumos 

programas Leite 

Suplementar (leite 

UHT e fórmulas 

infantis) e Dietas 

Industrializadas. 

Aprimorar os fluxos e 

rever os critérios de 

inclusão. Buscar  

parcerias para o 

desenvolvimento das 

ações. Rever os 

critérios de inclusão 

nos programas 

pertinentes à 

alimentação e nutrição 

no âmbito da saúde.

Manter

Elaboração de termo de referência para 

aquisição de insumos (fórmulas, dietas e 

outros relacionados aos programas). 

jan dez DAB -

Estruturado R$ 

450.000,00 na diretriz 

01

 R$                                  -    AB 1

Estimular os 

profissionais de saúde 

para a prática da 

alimentação saudável, 

priorizando os 

portadores de 

condições crônicas por 

meio de grupos, 

cursos e outros. 

Manter

Estimular o auto cuidado dos 

profissionais da rede,  por meio de 

grupos, cursos, incentivo à adesão no 

Programa "Peso Saudável" e outros. 

mar dez DAB -
Estruturado R$ 

2.000,00 na diretriz 01
 R$                                  -   5

Promover ações 

intersetoriais entre as 

instituições SESI e 

SESC para desenvolver 

atividades de 

orientação alimentar. 

Manter

Promover ações intersetoriais( cursos 

aos portadores de diabetes, oficinas 

práticas com crianças e outros) entre as 

instituições SESI, SESC, Universidades e 

outros) para desenvolver atividades de 

orientação alimentar.  

mar dez DAB -

Estruturado R$ 

11.000,00 na diretriz 

01

 R$                                  -   

 N° de pais, professores 

e alunos participantes 

de atividades 

educativas. 

Fortalecer as ações 

de promoção de 

alimentação 

saudável nos 

territórios dos 05 

Distritos de Saúde
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Organizar eventos 

voltados a ações de 

promoção da saúde e 

prevenção do 

sobrepeso e da 

obesidade de forma 

intersetorial e com 

participação popular. 

Manter

Organizar e apoiar eventos voltados a 

alimentação saudável de forma 

intersetorial e com participação popular 

(Encontro do GRA, Evento em 

comemoração ao dia Mundial da 

Alimentação, Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e outros).Buscar 

parcerias: comunicação , publicação no site 

e outros, para divulgação de temas 

relacionados à alimentação. 

jul nov DAB -

Estruturado R$ 

10.000,00 na diretriz 

01

 R$                                  -   

N° de eventos , 

encontros, cursos e 

outros referente a 

promoção da 

alimentação saudável.

Manter

Elaboração de termo de referência para 

aquisição de materiais educativos (folders, 

manuais, álbum seriado e outros) a cerca 

da alimentação saudável para diversas 

grupos (adultos, gestantes e outros).  

mar mai DAB - -

Manter Encaminhar para processo licitatório jun jul DAB - -

Manter Aquisição de materiais educativos ago ago DAB - Estruturado R$ 3.000,00 

na diretriz 01

Fortalecer a promoção 

de comportamento 

alimentar saudável no 

ambiente escolar 

envolvendo pais e 

professores. Realizar 

ações de prevenção, 

promoção e atenção à 

saúde dos escolares 

no âmbito da 

alimentação conforme 

metas do Programa 

Saúde na Escola (PSE). 

Manter

Realizar ações de prevenção, promoção 

e atenção à saúde dos escolares no 

âmbito da alimentação conforme metas 

do Programa Saúde na Escola (PSE). 

jan dez DAB -
Estruturado R$ 

8.000,00 na diretriz 01
 R$                                  -   

Implantar e 

implementar grupos 

de reeducação 

alimentar infantil e 

adulto nos  Distritos 

de Saúde.

Ampliar e aprimorar o 

tratamento de 

sobrepeso e obesidade 

de forma intersetorial e 

discutir a linha de 

cuidado  junto a DRS 

XV. 

Manter
Discutir a linha de cuidado junto a DRS 

XV 
ago nov DAB - -  R$                                  -   

Elaborar materiais 

educativos referentes 

à alimentação e 

nutrição. Abordar o 

tema alimentação nos 

grupos educativos.

Fortalecer as ações 

de promoção de 

alimentação 

saudável nos 

territórios dos  

Distritos de Saúde

 R$                                  -   
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Adquirir materiais 

pedagógicos. 
Manter

Adquirir e/ou confeccionar materiais 

educativos (jogos,  álbum seriado, banners 

e outros) para implementar os grupos de 

reeducação alimentar.

mar mai DAB -
Estruturado R$ 

3.000,00 na diretriz 01
 R$                                  -   5

Buscar parceiros (SESC 

e SESI) para ampliar as 

ações integradas. 

Manter

Buscar parceiros (SESC e SESI) para 

ampliar as ações integradas (cursos e 

encontros). 

mar dez DAB - -  R$                                  -   

Acompanhar o estado 

nutricional dos 

participantes dos 

grupos através do 

SISVAN.Organizar 

encontros com grupos 

de reeducação 

alimentar em parcerias 

com instituições. 

Organizar capacitação 

com especialista em 

metodologias 

Manter

Acompanhar o estado nutricional dos 

participantes dos grupos através do 

SISVAN e implementar .

mar dez DAB - -  R$                                  -   

 

Elaborar manual de 

atividades educativas.

Manter
Elaborar manual de atividades 

educativas. 
abr jun DAB - -  R$                                  -   

Novo

Adquirir equipamentos e materiais  para 

ampliar e aprimorar as ações referentes ao 

SISVAN, capacitar profissionais e monitorar 

os participantes dos grupos de diabetes. 

mai nov DAB -
Estruturado R$ 

2.200,00 na diretriz 01

Manter
Divulgar as informações do SISVAN no 

painel de monitoramento
jan dez DAB - -

Manter

Organizar chamadas nutricionais em 

parceria com empresas  e secretaria da 

assistência social com inserção dos 

participantes no SISVAN. 

mar nov DAB - -

Manter
Envolver as instituições de ensino no 

desenvolvimento das ações.
fev nov DAB - -

Estado Nutricional dos 

participantes dos grupos 

- Relatórios do SISVAN

N° de grupos de 

reeducação alimentar 

adulto e infantil por 

Distrito de Saúde.

Organizar a vigilância 

alimentar e nutricional 

da população adstrita 

com vistas à 

estratificação de risco 

para o cuidado do 

sobrepeso e obesidade: 

adquirir equipamentos 

e materiais para ampliar 

e aprimorar as ações 

referentes ao SISVAN, 

capacitar profissionais e 

monitorar os 

participantes dos 

grupos de diabetes. 

 R$                                  -   

Nº de indivíduos 

acompanhados

Relatórios - SISVAN. 

Implementar as 

ações de vigilância 

nutricional e 

alimentar  em 

adultos e idosos 

priorizando os 

portadores de 

diabetes nas 

Unidades Básicas de 

Saúde dos Distritos  

III e IV

Implantar e 

implementar grupos 

de reeducação 

alimentar infantil e 

adulto nos  Distritos 

de Saúde.
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Manter

Capacitar profissionais das equipes de 

Unidade de Saúde e divulgar os 

resultados referentes ao estado 

nutricional por faixa etária.  

fev nov DAB -
Estruturado R$ 

1.200,00 na diretriz 01

Manter

Monitorar por meio de SISVAN 

principalmente gestantes e crianças até 

5 anos.

fev nov DAB - -

Manter

 Elaborar plano anual de capacitações, 

apoiar a participação dos técnicos em 

eventos, reuniões, encontros, seminários, 

congressos e outros para atualização e 

aprimoramento do serviço. 

fev nov DAB -

Estruturado R$ 

15.000,00 na diretriz 

01

Manter

Organizar oficinas referente a 

amamentação e alimentação 

complementar nas Unidades de Saúde, 

encontros, eventos e outros com os 

profissionais, incluindo evento em 

comemoração ao dia do nutricionista. 

ago nov DAB -
Estruturado R$ 

5.200,00 na diretriz 01

Manter

Apoiar pesquisas e trabalhos desenvolvidos 

pelos técnicos (profissionais da rede e 

residentes) e incentivar a divulgação das 

experiências exitosas.

jan dez DAB -
Estruturado R$ 

1.100,00 na diretriz 01

0,00 0,00  R$                                  -   

 R$                                  -   

Implementar as 

ações de vigilância 

nutricional e 

alimentar em 

crianças e gestantes 

nos distritos de 

saúde

Nº de indivíduos 

acompanhados

Relatórios - SISVAN. 

Garantir a 

atualização e 

formação 

continuada dos 

nutricionistas.

 R$                                  -   

N° de profissionais 

capacitados. Nº de 

grupos de estudos 

realizados. 

% de profissionais que 

participaram de 

congressos, encontros e 

outros 

Realizar a vigilância 

alimentar e nutricional 

da população adstrita 

com vistas à 

estratificação de risco 

para o cuidado da 

obesidade e 

desnutrição: realizar 

avaliação 

antropométrica dos 

escolares e monitorar 

pelo SISVAN, capacitar 

profissionais das 

equipes de Unidade de 

Saúde, elaborar boletins 

informativos e divulgar 

os resultados referentes 

ao Estado Nutricional 

por faixa etária, 

monitorar as gestantes 

e inserir no SISVAN.

Qualificar os técnivos 

visando o 

aprimoramento do 

serviço de nutrição e 

alimentação: elaborar 

plano anual de 

capacitações, apoiar a 

participação dos 

técnicos em eventos. 
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Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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R
e
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o
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Indicadores 

Acompanhamento

Adequar

Solicitar contratação de 1 médico saúde 

do homem prioritariamente por 

concurso público..

jan fev DAB 63.830,52 *

Novo
Implantar protocolo de referência e 

contrarreferência de urologia no AE
abr jun DAE - -

Manter
Realizar a campanha do novembro azul 

para prevenção do câncer de próstata 
jan dez DAB 8.390,00 *

72.220,52 0,00  R$                                  -   

D-01 186.041.803,76 166.397.641,69 166.397.641,69

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Recurso Orçamentário 
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 Recurso Orçamentário 
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co
 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

O
ri

ge
m

 d
o

s 

R
e
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o
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Encaminhar mensalmente as planilhas 

de monitoramento das UPAS  às 

Unidades de Saúde da Atenção Básica 

garantindo consultas na AB

jan dez
DEVISA, 

DUE,DAB

Manter
Articular com as gerentes da DUE sobre 

sensibilização dos profissionais. 
jan mar

DEVISA, 

DUE

 R$                                  -   

 R$                                 -   -

Objetivo: Implementação da Rede de Atenção às Urgências

Implementar ações 

visando a  atenção 

integral à Saúde do 

Homem nos  

Distritos de Saúde 

envolvendo as 

Unidades de 

Atenção Básica e 

Especializada

Desenvolver estratégias 

para ampliação da 

atenção integral a Saúde 

do Homem nos Distritos 

de Saúde, com o 

incremento de 

profissionais de referência 

e a implantação de 

protocolos de 

atendimento na Atenção 

Básica e Atenção 

Especializada

Manter em 100% 

das UPAS  a planilha 

de monitoramento 

dos atendimentos de 

pacientes HAS e DM  

descompensados.

Monitorar 

mensalmente a 

quantidade de 

atendimentos de HAS 

e DM nas UPAs 

Objetivo: Implementar, fortalecer e aperfeiçoar as iniciaticas prioritárias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento, de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência e 

centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.

Produção de serviços. 

Protocolos implantados.

-
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Manter jan dez DUE 12.719.685,00  Gestão 1

Adequar jan dez DUE 216.586,43  Gestão 1

Novo jan dez DUE 216.586,43  Gestão 1

Manter

Garantir custeio de despesa 

permanente, insumos e serviços das 

unidades de Urgência e Emergência

jan dez DUE - 2.488.367,00  MAC 

Manter

Monitorar o cumprimento dos planos de 

trabalho instruídos  nos  Convênios  em 

acordo com os indicadores municipais de 

saúde

jan dez DUE - 17.454.578,30  MAC 

jan dez DUE 30.000,00 30.000,00  INV 1

jan dez DUE 1.000,00 1.000,00  INV 5

Novo

Garantir a solicitação de compra para 

aquisição de materiais e equipamentos 

para o funcionamento da UPA 

Tangará/Estoril

jan dez DUE 1.344.000,00 *

Novo

Garantir a solicitação de contratação de 

recursos humanos para a UPA 

Tangará/Estoril, preferencialmente por 

concurso público.

jan dez DUE 2.916.441,29 *

Manter

Apresentar o monitoramento 

quadrimestral dos indicadores 

estabelecidos

jan dez DUE - -

Concluir a construção da UPA 

Tangará/Estoril
Manter

 R$           33.126.803,16 

48.268.326,48

Monitoramento das 

ações de Urgência e 

Emergência

Garantir o 

funcionamento das 

Unidades  de 

Urgência e 

Emergência

Garantir custeio e o 

incremento para 

funcionamento das 

Unidades de Urgência 

e Emergência; Início 

do funcionamento da 

UPA Tangará/Estoril

Garantir custeio dos recursos humanos  

das unidades de Urgência e Emergência
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Manter
Monitorar as notificações de violências 

qualificando a assistência.
jan dez DUE - -

Manter

Colaborar, com a Vigilância 

Epidemiológica, no treinamento das  

equipes quanto as notificações dos casos 

de  violência doméstica, sexual e auto-

provocada (tentativa de suicído) 

jan dez DUE - -

Manter
Fomentar a integração entre serviços de 

atendimento pré- hospitalar móvel e fixo
jan dez DUE - -

Adequar

Estruturar protocolos assistenciais da 

rede municipal e município que compõe 

o SAMU 192 Regional

jan dez DUE - *

Manter 

Realizar capacitações  dos profissionais 

da Rede de Urgência e Emergência no 

município, com cursos do tipo imersão.

jan dez DUE 30.000,00 *

Novo

 Solicitação de compra para aquisição de 

materiais e equipamentos para 

treinamentos e capacitações dos 

profissionais 

jan dez DUE 100.000,00 *

Manter

Monitorar o cumprimento do plano de 

trabalho instruído  no  Convênio  SAMU 

em acordo com os indicadores 

municipais de saúde

jan dez DUE 4.169.288,49 4.169.288,49  MAC 
1, 5 e 

6

Novo

Realizar cronograma de manutenção 

preventiva das ambulâncias do SAMU 

192  Central de Remoção e enviar à 

garagem municípal para a execução.

jan fev DUE - -

Dar suporte as equipes 

de saúde, por meio da 

equipe matricial, in 

loco, quanto as 

notificações dos casos 

de  violência 

doméstica, sexual e 

auto-provocada 

(tentativa de suicido). 

Manter o 

monitoramento das 

notificações de 

violências qualificando 

a assistência.

 R$                                  -   

Garantir que 100% 

dos munícipes 

acidentados e 

reguladas pelo 

SAMU 192 sejam 

assistidos de acordo 

com a gravidade 

presumida.

12-Número de unidades 

de saúde com serviço de 

notificação de violência 

doméstica, sexual e 

outras violências  

implantadas.

16-Cobertura do serviço 

de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 

192).

Capacitar os 

profissionais das 

Unidades de Urgência 

e Emergência.  

Realizar manutenção 

preventiva das 

ambulâncias. 

Informatizar os 

serviços.

 R$             4.169.288,49 

Manter em 100% o 

número de Unidades 

de Urgência e 

Emergência com 

serviço de 

notificação contínua 

da violência 

doméstica, sexual e/ 

ou outras formas de 

violências ao ano.

Desenvolver ações 

para o fortalecimento 

da integração entre os 

serviços de 

atendimento pré 

hospitalar móvel e 

fixo. 

13-Proporção de acesso 

hospitalar dos óbitos 

por acidente.

 R$                                  -   

Manter em 100% a 

Cobertura do serviço 

de Atendimento 

Móvel de Urgência 

(SAMU 192) do 

município.
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90% de internação 

de urgência e 

emergência 

reguladas pelo 

Complexo Regulador 

do SAMU 192

Reestruturar os 

protocolos 

assistenciais em São 

José do Rio Preto e 

municípios que 

compõem o SAMU 

192 Regional.

Integrar os protocolos assistenciais entre as 

unidades de saúde do município e hospitais de 

referência de acordo com o nível assistencial 

pactuado. Criar protocolos de referência para 

Atenção Básica (Ação incluída pela Comissão 

PAS/CMS)

jan dez

DUE, DAE, 

DAB, 

hospitais

- -  R$                                  -   

17-Proporção das 

internações de urgência 

e emergência reguladas

56.859.056,26 37.296.091,65  R$           37.296.091,65 

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

100% de inspeções 

sanitárias nas UPAs.

Realizar inspeções 

conforme cronograma 

de visitas às UPAs e 

SAMU 192.

Manter

Monitorar a realização de inspeções 

conforme cronograma de visitas às 

Unidades de Pronto Atendimento e 

SAMU 192 a ser realizado pela Vigilância 

Sanitária.

jan dez DUE - -  R$                                  -   

Taxa de inspeções 

sanitárias em Unidades 

de Pronto Atendimento 

(UPA).

Manter em 100% de 

Acolhimento com 

Classificação de risco 

nas Upas

Implementar os 

protocolos de 

classificação de risco 

em todas as Unidades 

de Saúde.

Novo

Capacitar os Enfermeiros da rede pública 

do município na aplicação do protocolo 

nas Unidades de saúde

jan dez DUE - -  R$                                  -   
Número de pacientes 

classificados

Manter
Garantir a solicitação de compra para aquisição 

de materiais e equipamentos para as UPAs , 

SAMU 192 e Central de Remoção. 

jan fev DUE

Manter
Realizar aquisição de veículo tipo van adaptada 

para cadeirante
fev dez DUE -

Estruturado na meta da 

Reabilitação

Manter
Manter fornecimento de lanche para 

equipe do SAMU
jan dez DUE -

Estruturado 170.000,00 no 

custeio despesas 

permanentes

*
Promover a 

modernização 

tecnológica e 

adequações na 

estrutura física das 

Unidades de 

Urgência e 

Emergência

 R$                                  -   

dez DUE
Apresentar proposta de adequação de 

equipamentos e mobiliários para as Unidades 

de Urgência e Emergência.

Objetivo: Qualificar a Rede de Atenção às Urgências

Adquirir 

equipamentos e 

mobiliários para as 

UPAs e SAMU 192 . 

618.000,00

janManter
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Manter

Fomentar discussões e concluir a 

implantação das linhas de cuidado na 

área de urgência e emergência

jan dez DUE - -

14-Proporção de óbitos 

nas internações por 

infarto agudo do 

miocárdio (IAM)

Manter

Integrar os protocolos assistenciais entre 

as unidades de saúde do município e 

hospitais de referência de acordo com o 

nível assistencial pactuado.

jan dez DUE 5.000,00 *
15-Proporção de óbitos, 

em menores de 15 anos, 

nas unidade de terapia 

intensiva (UTI)

623.000,00 0,00  R$                                  -   

D-02 57.482.056,26 37.296.091,65 37.296.091,65

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

85% das gestantes 

do município 

realizando pelo 

menos 7 consultas 

de pré-natal.

Monitorar e avaliar o 

número de consultas de 

prénatal

realizado nas unidades 

básicas de saúde, 

através do SISPRENATAL

Manter
Realizar busca ativa pelos agentes de 

saúde das gestantes faltosas
jan dez DAB - -  R$                                  -   

21-Proporção nascidos 

vivos de mães com 7 ou 

mais consultas de pré-

natal

Ampliar em 1% a 

proporção de  parto 

normal no município

Promover a discussão 

e implantação de 

políticas públicas no 

município para o 

incentivo a realização 

do parto normal. 

Viabilizar projeto de 

implantação de um 

Centro de Parto 

Normal no município.

Manter
Incentivar os hospitais que desejarem 

implantar as casas de parto.
jan dez DAB - -  R$                                  -   

20-Proporção de partos 

normais

Concluir as discussões 

e pactuar com os 

hospitais a 

implantação das linhas 

de cuidado.

Concluir a 

implantação das 

linhas de cuidado 

para AVC, IAM e 

trauma no município

Diretriz 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

 R$                                  -   

Objetivo: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Mulher para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade 
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Manter
Implementar em conjunto com o DRS XV 

as estratégias da Rede Cegonha.
jan dez DAB - -

Manter

Realizar estudo de viabilidade e 

implantação das visitas hospitalares das 

gestantes durante os cursos de pré-natal 

das unidades.

jan dez DAB - -

Adequar

Capacitar a rede para realização dos 

testes rápidos, fornecidos pelo estado de 

sífilis e HIV, nas unidades de saúde.

jan dez

DAE, 

DEVISA, 

DAB

- -

Manter
Manter o protocolo  atual de realização 

de teste diagnóstico de sífilis; 
jan dez DAB - -

Manter
Realizar busca ativa das gestantes e 

garantir tratamento dos parceiros
jan dez DAB - -

Manter

Colaborar com o acompanhamento de 

gestantes usuárias de drogas 

identificadas nas áreas de atuação do 

PRD (Programa de redução de danos)

jan dez DAE - -

Manter

Contribuir na ampliação do acesso de 

usuárias de drogas ao pré natal através 

do programa dirigido desenvolvido no 

CAESM

jan dez DAE - -

Manter

Promover encaminhamentos para 

unidade de saúde de referência e 

estimular o pré natal das gestantes 

acompanhadas no CAPS AD 

jan dez DAE - -

 R$                                  -   

22-Número de testes de 

sífilis por gestante

Repassar às Unidades 

de Saúde os 

resultados de sífilis em 

gestantes notificados 

pelo Laboratório 

Municipal e monitorar 

a ocorrência de sífilis 

em gestantes; 

Identificar e garantir 

acompanhamento pré-

natal para 90% das 

gestantes de risco 

usuárias de drogas 

com diagnóstico de 

sífilis

Proporção de mulheres 

vinculadas ao local de 

ocorrência do parto.

 R$                                  -   

50% de mulheres 

vinculadas ao local 

de ocorrência do 

parto, durante o 

acompanhamento 

pré-natal, de acordo 

com o desenho 

regional da Rede 

Cegonha.

Implantar em 

conjunto com a DRS 

XV as estratégias da 

Rede Cegonha. 

Promover a integração 

da gestante com as 

instituições 

hospitalares, através 

dos grupos de 

gestantes. 

Implantar o acesso 

ao teste rápido de 

sífilis nas gestantes 

usuárias do SUS na 

região, segundo o 

protocolo de pré-

natal proposto pela 

"Rede Cegonha".
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 Identificar e garantir 

acompanhamento 

pré natal para 90% 

das gestantes de 

risco usuárias de 

drogas com 

diagnóstico de sífilis

Realizar busca ativa de 

gestantes usuarias de 

drogas faltosas no pré- 

natal pelas UBS/UBSF 

em conjunto com a 

redução de danos 

e/ou consultório de 

rua

Manter

Realizar busca ativa oportuna de 

gestantes usuárias de drogas faltosas no 

pré- natal pelas UBS/UBSF em conjunto 

com a redução de danos e/ou 

consultório de rua. (Ação incluída pela 

Comissão PAS/CMS)

jan dez DAB, DAE - -  R$                                  -   

Nº gestantes com sífilis 

usuarias de drogas 

tratadas 

adequadamente/ Nº de 

gestantes com sífilis 

usuarias de drogas

Manter a 

investigação dos 

óbitos maternos e os 

óbitos em mulheres 

em idade fértil (MIF) 

por causas 

presumíveis no 

município

Investigar os óbitos 

maternos e os óbitos 

em mulheres em 

idade fértil (MIF) por 

causas presumíveis de 

morte materna no 

município 

Manter

Realizar investigação dos óbitos 

maternos e dos óbitos em mulheres em 

idade fértil (MIF) por causas presumíveis 

de morte materna no município 

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -  R$                                  -   

26-Proporção de óbitos 

maternos investigados 

27-Proporção de óbitos 

maternos e de mulheres 

em idade fértil (MIF) 

investigados

100% de gestantes 

com acompanhante 

durante internação 

para realização do 

parto .

Manter a pactuação 

hospitais conveniados
Manter

Manter a pactuação de hospitais que 

permitem o acompanhante durante o 

parto

jan dez DERAC - -  R$                                  -   

Manter

Avaliar e acompanhar durante as 

consultas de pré-natal a situação vacinal 

das gestantes contra o tétano e 

encaminhar para sala de vacinação. 

jan dez DAB - -

Manter
Garantir registro adequado das 

informações no SISPRENATAL e API. 
jan dez

DAB, 

DEVISA
- -

Manter
Realizar busca ativa oportuna das 

gestantes faltosas.
jan dez DAB - -

0,00 0,00  R$                                  -   

Avaliar e acompanhar 

nas consultas de pré-

natal a situação 

vacinal das gestantes 

contra o tétano e 

encaminhar para sala 

de vacinação. Garantir 

registro adequado das 

informações no 

SISPRENATAL e API. 

Realizar busca ativa 

oportuna das 

gestantes faltosas.

Cobertura de gestantes 

vacinadas contra o 

tétano conforme 

protocolo de vacinação

 R$                                  -   

Garantir 95 % das 

gestantes  inscritas 

no SISPRENATAL 

adequadamente 

imunizadas contra o 

tétano
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Indicadores 

Acompanhamento

Ampliar em 4% de 

exames 

citopatológicos do 

colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 

anos.

Estimular a coleta do 

exame citopatológico 

cérvico vaginal na 

população alvo. 

Avaliar o acesso de 

mulheres de 25 a 59 

anos em situação de 

risco à coleta de 

Papanicolaou.

Novo

Tornar obrigatório na matrícula escolar a 

apresentação de resultado de exame 

com menos de 2 anos de realizado ou 

negativa por escrito que não quer fazer o 

exame em impresso próprio que conste 

os riscos de não fazer o exame.

jan dez DAB - -  R$                                  -   

18-Razão de exames 

citopatológicos do colo 

do útero em mulheres 

de 25 a 64 anos e a 

população na mesma 

faixa etária.

Manter

Contribuir para a realização da 

campanha Outubro Rosa garantindo a 

confecção de materiais educativos 

específicos;  

ago out DAE,DAB 4.750,00 *

Manter

Monitorar os exames de mamografia e 

ultrassonografia de mama alterados; 

Garantir a convocação das pacientes 

com alterações de exames para o 

seguimento do acompanhamento; Busca 

ativa de pacientes faltosos em 100% dos 

casos de bi rads 4,5 e 6 atendidos no 

CAESM; Garantir atendimento individual 

e em grupo prioritariamente o Projeto 

Laços da vida

jan dez DAE,DAB - -

Manter

Estimular a realização de mamografias 

em mulheres de 50 a 69: intensificar 

campanhas e mutirões. Garantir oferta 

de mamografia em serviços próprios e 

conveniados.

jan dez DAE,DAB - -

19-Razão de exames de 

mamografia de 

rastreamento realizadas 

em mulheres de 50 a 69 

e população da mesma 

faixa etária.

 R$                                  -   

Ampliar em 5% o 

número de 

mamografias 

realizadas em 

mulheres de 50 a 69.

Estimular a realização 

de mamografias em 

mulheres de 50 a 69 : 

intensificar 

campanhas e 

mutirões. Garantir 

oferta de mamografia 

em serviços próprios e 

conveniados.

Objetivo: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo do Útero
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Adequar

Revisar o fluxo de referência e 

contrarreferência do CAESM com a rede 

de serviços visando atendimento 

prioritários e integralidade do cuidado; 

Discutir ações prioritárias com atenção 

básica para garantia do acesso ao 

seguimento diagnóstico 

(encaminhamento monitorado)

jan dez DAE - -

Manter
Monitorar mensalmente a quantidade 

de exames que apresentam alterações;
jan dez DEVISA - -

Manter

Manter a busca ativa junto as unidades 

de saúde das lesões de alto grau. 

Garantir atendimento especializado de 

mulheres com lesões intraepiteliais de 

alto grau de colo de útero no CAESM. 

Implementar a central de laudos.

jan dez
DAB, 

DEVISA
- -

Manter

Garantir agilidade de  acompanhamento 

e recebimento dos exames alterados e 

envio em tempo hábil para busca ativa 

nas unidades de saúde

jan dez DAB - -

Manter

 Elaborar, revisar e confeccionar 

materiais informativos para Sala de 

Espera com os temas: CA de colo do 

útero

jun dez
DAB, 

DEVISA
300,00 *

Manter

Monitorar mensalmente a quantidade 

de exames que apresentam alterações. 

Garantir atendimento especializado 

destas mulheres no CAESM.

jan dez DAB, DAE 300,00 *

Manter

Garantir a agilidade de  

acompanhamento e recebimento dos 

exames alterados e envio em tempo 

hábil para busca ativa nas unidades de 

saúde. 

jan dez DAB - -

Manter

Elaborar, revisar e confeccionar 

materiais informativos para Sala de 

Espera com os temas: CA de Mama.

jun dez
DEVISA, 

DAB
300,00 *

5.650,00 0,00  R$                                  -   

 R$                                  -   

Seguimento/tratamento 

informado de mulheres 

com diagnóstico de 

lesões intraepiteliais de 

alto grau de colo de 

útero.

Manter a busca ativa 

junto as unidades de 

saúde das lesões de 

alto grau. Garantir 

atendimento 

especializado de 

mulheres com lesões 

intraepiteliais de alto 

grau de colo de útero 

no Centro de 

Atendimento 

Especializado na 

Saúde da Mulher. 

Implementar a central 

de laudos.

 R$                                  -   

Manter 100% de 

seguimento/tratame

nto informado de 

mulheres com 

mamografias com 

resultados alterados.

Manter em 100% de 

seguimento/tratame

nto informado de 

mulheres com 

diagnóstico de 

lesões intraepiteliais 

de alto grau de colo 

de útero.

Manter a busca ativa 

junto as unidades de 

saúde de mulheres 

com exames de 

mamografias 

alterados. Garantir 

atendimento 

especializado destas 

mulheres no Centro de 

Atendimento 

Especializado na 

Saúde da Mulher.

Seguimento/tratamento 

informado de mulheres 

com mamografias com 

resultados alterados.
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Indicadores 

Acompanhamento

Implantar estratégias 

que visem o 

fortalecimento da 

rede de assistência ao 

pré-natal, parto, 

puerpério e 

puericultura:

Manter

Realizar a busca ativa de faltosos em 

consultas, e realizar visitas domiciliares 

quando necessário; Monitorar RN de 

risco inseridos na Planilha de 

Monitoramento, com busca ativa de 

faltosos e visita domiciliar quando 

necessário;

jan dez DAB - -  R$                                  -   

Manter

Acompanhar prioritariamente RN de 

risco inseridos na Planilha de 

Monitoramento, ( mães adolescentes, 

RN pré-termo e baixo peso);Garantir o 

leite suplementar tipo I para crianças 

menores de 6 meses que se enquadrem 

dentro dos critérios da Portaria 

Municipal nº 06/2013 ;

jan dez DAB - -  R$                                  -   

Novo

Garantir o profissional de integração 

Hospital/ Atenção básica conforme 

estratégia estabelecida na Portaria n.º 

36/2010(Vaga Zero)

jan dez DAB 65.557,44 *  R$                                  -   

Objetivo: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Criança para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade 

Fortalecer a busca 

ativa de faltosos em 

consultas, 

acompanhamento 

prioritário de RN de 

risco e de crianças em 

situação de 

vulnerabilidade.

Manter a taxa de 

mortalidade infantil 

abaixo de 8,0/1000 

nascidos vivos

24-Taxa de mortalidade 

infantil.
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Novo

Ampliar os recursos humanos do Banco 

de Leite, prioritariamente por concurso 

público , para incremento da coleta 

externa: 01 enfermeiro e  01 técnico de 

enfermagem.

mar dez DAE 76.883,99 *  R$                                  -   

Manter
Acompanhar o processo de aquisição do 

veículo adaptado para o banco de leite 
jan jul DAE 75.000,00 *  R$                                  -   

Adequar

Garantir a aquisição de equipamentos 

específicos do banco de leite tais como 

acidimetro, frezer, kit de ordenha, caixas 

térmicas de transporte e outros que se 

fizer necessário

fev ago DAE 15.000,00 *  R$                                  -   

Manter

Garantir a realização da Semana Mundial 

de Aleitamento Materno com folder, 

material educativo de apoio, camisetas; 

Ampliar e monitorar o uso do Manual 

“Crescendo com Saúde” no 

acompanhamento das gestantes e 

crianças, garantir a confecção do mesmo 

bem como a confecção de gráficos de 

crescimento infantil; Confeccionar 

materiais educativos sobre prevenção de 

acidentes na infância(banner e folder)

jan dez DAB,DAE - -  R$                                  -   

Ampliar e qualificar a 

coleta e distribuição 

de leite humano para 

bebês hospitalizados, 

garantir fornecimento 

de leite humano nas 

UTI neonatal dos 

hospitais do 

município.

Ampliar coleta de leite humano através 

do incremento de ações na atenção 

básica e banco de leite (interna e 

externa)

jan dez DAE 80.000,00 *  R$                                  -   

24-Taxa de mortalidade 

infantil.

Incentivar, promover e 

apoiar o aleitamento 

materno: ampliar a 

coleta, 

prioritariamente a 

coleta externa de leite 

humano, garantir 

incremento de 

recursos humanos 

para as ações do 

Banco de Leite 

Humanos, realizar 

campanhas 

educativas. Ampliar e 

implementar  grupos 

de aleitamento 

materno nos Distritos 

de Saúde e fortalecer 

os grupos existentes.

Manter a taxa de 

mortalidade infantil 

abaixo de 8,0/1000 

nascidos vivos
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Manter
Investigar todos os óbitos menores de 1 

ano
jan dez DEVISA - -

Manter

Garantir o funcionamento do comitê de 

mortalidade com participação de todos 

os departamentos da SMS e órgãos 

envolvidos (hospitais, etc); Garantir o 

agendamento da primeira consulta na 

UBS\UBSF

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -

Manter
Sensibilizar e capacitar pediatras e 

profissionais de sala de vacinação.
jan dez DEVISA - -

Manter
Capacitar sobre o registro de doses no 

API. 
jan dez DEVISA - -

Manter
Supervionar o registro das doses 

aplicadas. 
jan dez DEVISA - -

Manter Manter ações pactuadas no PSE. jan dez DAB - -

Manter
Realizar sistematicamente  a busca de 

crianças faltosas. 
jan dez DEVISA - -

312.441,43 0,00  R$                                  -   

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
 Elaborar fluxos de atendimento junto a 

DRS XV. jan dez SMS - -

Novo
Implantar a caderneta de Adolescentes 

(Ministério da Saúde)
jan dez SMS - -

25-Proporção de óbitos 

infantis e fetais 

investigados.

 R$                                  -   

Objetivo: Implementar a Política Municipal para Adolescentes

35-Proporção de vacinas 

do calendário básico de 

vacinação da criança 

com coberturas vacinais 

alcançadas

Investigar os óbitos 

infantil e fetal no 

município

Investigar 100% dos 

óbitos infantil e fetal 

no município

Garantir 95% das 

crianças menores de 

5 anos 

adequadamente 

vacinadas

Desenvolver ações 

educativas quanto a 

importância da 

vacinação. Realizar 

sistematicamente  a 

busca de crianças 

faltosas

Organizar a Linha de 

cuidado do 

adolescente

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Mapear a rede de 

serviços para 

assistência integral ao 

adolescente. Elaborar 

fluxos de 

atendimento. 

Fortalecer a rede de 

proteção ao 

adolescente, 

promovendo ações 

intersetoriais para 

prevenção do uso de 

álcool e drogas.
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Implantar um grupo 

de adolescentes de 

referência

Implantar o Grupo de 

Adolescentes nos 

territórios, 

fortalecendo os já 

existentes, a partir de 

temas prioritários: 

redução da gravidez 

na adolescência, álcool 

e drogas, com equipe 

multiprofissional. 

Participar das 

discussões quanto a 

linha de cuidado de 

Adolescentes junto a 

DRS XV.

Novo

Implantar grupos de adolescentes com 

os temas prioritários: redução da 

gravidez na adolescência, álcool e 

drogas, métodos contraceptivos, 

juntamente com equipe 

multiprofissional. 

jan dez DAB - -  R$                                  -   

jan dez - -

jan dez - -

jan dez - -

0,00 0,00  R$                                  -   

DAB

Desenvolver ações 

sistemáticas de 

orientação e vacinação 

nas escolas públicas 

(municipais e 

estaduais) e privadas, 

visando a conclusão 

dos esquemas vacinais 

contra hepatite B e 

demais vacinas. 

Desenvolver ações em 

parceria com os 

profissionais 

envolvidos no PSE e 

Saúde na Escola 

(DST/AIDS). 

Desenvolver materiais 

educativos para 

sensibilização e 

orientação dos 

adolescentes sobre a 

vacinação.

Ampliar para 75 % a 

cobertura vacinal 

contra hepatite B em 

adolescentes de 11 a 

19 anos e atualizar 

demais vacinas 

indicadas para a 

faixa etária

Manter  R$                                  -   

Desenvolver ações sistemáticas de 

orientação e vacinação nas escolas 

públicas (municipais e estaduais) e 

privadas, visando a conclusão dos 

esquemas vacinais contra hepatite B e 

demais vacinas. Desenvolver ações em 

parceria com os profissionais envolvidos 

no PSE e Saúde na Escola (DST/AIDS). 

Desenvolver materiais educativos para 

sensibilização e orientação dos 

adolescentes sobre a vacinação.

Cobertura vacinal contra 

Hepaite B em pessoas 

de 11 a 19 anos
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Acompanhamento

Promover 

capacitação e 

educação 

continuada aos

profissionais 

envolvidos no 

Planejamento 

Familiar nos  

Distritos de Saúde

Realizar capacitação e 

educação continuada 

aos

profissionais 

envolvidos no 

Planejamento Familiar

Manter
Capacitar médicos e enfermeiros 

envolvidos no planejamento familiar 
jan dez DAB - -  R$                                  -   

Nº de profissionais 

capacitados

Disponibilizar 

material

educativo para todas 

as Unidades Básicas 

de Saúde

Aquisição/ Produção 

de material educativo 

em

saúde sexual e 

reprodutiva.

Novo

Adquirir kits educativos para realizar o 

planejamento familiar ilustrando os 

métodos anticoncepcionais

jan dez DAB 3.640,00 *  R$                                  -   

Nº de materiais 

educativos 

disponibilizados

3.640,00  R$                                  -   

D-03 321.731,43 0,00 0,00

Objetivo: Implementar as ações de planejamento familiar nas Unidades de Saúde do município

Página 43



Programação Anual de Saúde 2014 - São José do Rio Preto

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS

P
ra

zo
 In

ic
ia

l

P
ra

zo
 f

in
al

R
e

sp
o

n
sá

ve
l

Estimativa de Recurso 

(R$)

Recurso Orçamentário 

Existente (R$)

 Recurso Orçamentário 

Total B
lo

co
 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

O
ri

ge
m

 d
o

s 

R
e

cu
rs

o
s

Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Garantir custeio de recursos humanos e 

as devidas reposições dos serviços de 

sustentação de média complexidade da 

rede de saúde mental, de acordo com as 

portarias vigentes e com a demanda de 

atendimento de cada serviço.  

jan dez DAE
Estruturado custeio da 

atenção especializada
-

Manter

Garantir custeio de recursos materiais 

(despesa permanente e insumos) e as 

reposições que se fizer necessário; 

Garantir a aquisição de lanches, 

marmitex, materiais de oficina, 

equipamentos e outros insumos 

necessários ao funcionamneto das 

atividades dos CAPS e demais serviços de 

saúde mental.

jan dez DAE
Estruturado custeio da 

atenção especializada
-

Manter

Manter serviço de supervisão clínica 

institucional às equipes dos CAPS 

credenciados.

jan dez DAE 60.120,00 *

Adequar
Realizar a aquisição de equipamentos e 

mobiliários para melhorias do ASM.
mar dez DAE 100.000,00 *

Manter

Elaborar material educativo (folder) 

sobre saúde mental e serviços afins da 

rede municipal de saúde; desenvolver 

página no Portal da Transparência, 

divulgando informações e serviços de 

saúde mental, com destaque à rede de 

atenção ao álcool, crack e outras drogas;

abr jun
DAE, 

PLAN
2.537,00 *

Objetivo: Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais

Garantir custeio das 

unidades. Garantir a 

reposição de recursos 

humanos  e 

incrementos  que se 

fizer necessário. 

Aquisição de 

equipamentos e 

mobiliários 

prioritariamente no 

Ambulatório de Saúde 

Mental. Garantir o 

custeio de 

alimentação, meio de 

transporte, e materiais 

de oficina conforme 

portaria vigente. 

Garantir supervisão 

clínica. Implementar 

ações em acordo com 

as políticas de saúde 

mental de portaria 

vigentes.

 R$                                  -   

Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.

Garantir o acesso 

dos munícipes aos 

serviços de saúde 

mental
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Adequar

Garantir reposição de RH 

prioritariamente por Concurso Público, 

nos CAPS credenciados em cumprimento 

a PT GM 336/2002: 01 ag. administrativo 

no CAPS i Higienópolis e inclusão de 02 

ag. administrativos no CAPS AD III Engº 

Schmitt, 01 psicólogo e 01 assistente 

social no CAPS i Centro, 03 psiquiatras e 

01 enfermeiro no ASM, 01 oficineiro  e 

01 téc. de enfermagem para o CAPS i 

Duas Vendas; 01 oficineiro e 01 

psicólogo e 01 ag. administrativo para o 

CAPS AD Vila Clementina.  

mar dez DAE 607.997,90 *

Novo

Elaborar projeto de ampliação de CAPS 

Adulto visando a reestruturação da rede 

de saúde mental; solicitar prospecção de 

terrenos públicos disponíveis, de fácil 

acesso à população, com potencial para 

alocar os novos serviços de CAPS II 

(adulto), de acordo com a Portaria 

615/2013; apresentar projeto e 

providenciar os devidos 

encaminhamentos

jul set DAE -

Manter

Providenciar Alocação de imóvel com 

melhor acessibilidade para o  CAPS i 

Higienópolis.

mar dez DAE - -

Novo
Realizar aquisição de veículo para o CAPS 

i Higienópolis.
mai mai DAE 35.000,00 *

Manter

Acompanhar habilitação e 

credenciamento do CAPS i Higienópolis e 

providenciar devidos encaminhamentos.

jun ago DAE - -

Manter

Garantir o funcionamento do CAPS AD III 

em articulação com a rede CAPS e 

demais serviços de saúde; Revisão dos 

protocolos de atendimento e fluxos de 

referência e contrarreferência

jan dez DAE - -

29-Cobertura dos 

Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS).

Garantir o Incremento 

de RH em acordo com 

portaria nº 336/2002. 

Realizar estudo de 

ampliação de CAPS II. 

Garantir o 

funcionamento do 

CAPS AD III conforme 

portaria 130/2012

 Ampliar para 1,0 a 

Cobertura dos 

Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) 

no município

 R$                                  -   1 e 5
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Readequar recursos 

humanos qualificados 

nas unidades próprias 

da atenção 

especializada

Manter

Garantir o incremento de 

oficineiros/artesãos qualificados para as 

atividades terapêuticas; Contribuir para 

o remanejamento de profissionais 

especializados e com perfil para 

atendimento de saúde mental

mar dez DAE - -  R$                                  -   

Novo
Realizar estudo das reformas prediais 

necessárias no ASM; realizar estimativa de 

custos, com o Depto. de Obras; 

jul set DAE - -

Novo
Realizar estudo de viabilidade para ampliação 

do CAPS cria Duas Vendas  (Ação incluída pela 

Comissão PAS/CMS)

jan dez DAE - -

Novo
Realizar estudo das reformas prediais 

necessárias no CAPS i Centro; realizar 

estimativa de custos, com o Depto. de Obras; 

jul set DAE - -

Novo

Elaborar protocolo de referência e 

contrarreferência para a atenção psicossocial 

incluindo atendimento de psiquiatria 

(ambulatorial), emergência psiquiátrica, 

atendimento multiprofissional CAPS , STR e 

Unidade de Acolhimento.

jan dez DAE - -

Discutir com a DRS XV  estratégia de divulgação 

e fortalecimento da RAPS, visando elaboração 

de eventos de formação/qualificação para o 

município e região;

jan dez DAE - -

 Elaborar propostas de eventos sobre saúde 

mental e qualidade de vida em parceria com 

outras secretarias (como SEMAS, Esporte e 

Cultura);

jan dez DAE 2.000,00 *

Manter

 Elaborar proposta de 02 eventos municipais de 

saúde mental, visando apoio de instituições 

como universidades, conselhos de classe e de 

representação social.

jan dez DAE 4.000,00 *

Realizar reforma 

predial dos 

equipamentos de 

saúde mental 

prioritariamente do 

Ambulatório de Saúde 

mental e  CAPS i 

Norte.

nº de Centros de 

Atenção Psicossocial – 

Álcool e Drogas 

(CAPS/AD) Qualificados.

Qualificar os serviços 

da rede de atenção 

psicossocial.

 R$                                  -   

Institucionalizar os 

protocolos. Ampliar 

discussões sobre a 

rede de atenção 

psicossocial intra e 

intersetorial através 

de reuniões e 

capacitações. 

 R$                                  -   
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Manter

Promover discussões entre os diversos serviços 

municipais, para revisão, esclarecimento e 

eventuais alterações dos fluxos de referência e 

contra-referência da RAPS municipal.

jan dez  DAE - -

Manter

Discutir e instituir estratégias de matriciamento 

entre os serviços especializados e a atenção 

básica (DAE e DAB); efetivar estratégias de 

matriciamento nas rotinas dos serviços.

jan dez DAE - -

Manter

Garantir reunião semanal dos serviços de 

saúde mental, com finalidade de discutir os 

casos prioritários da equipe e demais serviços 

(quando necessário), as questões 

organizacionais e o funcionamento do serviço;

jan dez DAE - -

Manter
 Garantir a aquisição dos serviços de 

supervisão clínico institucional ao ASM. 
jan dez DAE 10.020,00 *

Manter

Implantar a regulação da emergência 

psiquiátrica e dos leitos psiquiátricos junto ao 

SAMU regional;  Contribuir para 

desenvolvimento da capacitação dos médicos 

reguladores e implantação dos protocolos de 

atendimento; 

jan dez DAE, DUE - -

Novo

Realizar prospecção de prédio  e despesas 

permanentes adequado para implantação da 

Residência Terapêutica, de acordo com projeto 

técnico; 

abr dez DAE 80.800,00 *

Novo
Aquisição de materiais  para implantação da 

Residência Terapêutica
jan dez DAE 20.000,00 *

Novo

Garantir recursos humanos para residência 

terapêutica (06 profissionais nível médio, 1 

profissional nível superior e 1 serviços gerais) 

em acordo com a Portaria GM 3090/2011; 

abr dez DAE 173.063,00 *

Novo

Estabelecer  protocolos de atendimento e de 

fluxo; Desenvolver atividades regulares de 

escuta, qualificação e supervisão do serviço de 

residência terapêutico, com suporte o CAPS II.

jan dez DAE - -

Garantir os 

implementos da 

rede de atenção 

psicossocial visando 

qualificar a 

assitência integral à 

saúde.

Fortalecer as ações de 

atendimento as 

urgências e 

emergências 

psiquiátricas e 

atendimento 

residencial terapêutico

Garantir a organização 

do processo de 

trabalho e supervisão 

clínica institucional das 

equipes

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Revisar os fluxos de 

referência e 

contrarreferência. 

Garantir 

matriciamento da 

atenção básica
nº de Centros de 

Atenção Psicossocial – 

Álcool e Drogas 

(CAPS/AD) Qualificados.

Qualificar os serviços 

da rede de atenção 

psicossocial.
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Novo

Elaborar projeto de Residência 

Terapêutica (feminina); Elaborar projeto 

para Centro de Convivência Comunitário, 

visando parcerias com outras secretarias 

(SEMAS, Cultura, Esporte, Trabalho, 

entre outras);  Desenvolver programas 

para prevenção de agravos em saúde 

mental, com ênfase em álcool, crack e 

outras drogas, a partir de evidências 

científicas, em parceria com 

universidades e conselhos como COMAD 

e CMS;  Elaborar e enviar projetos para 

construção de 02 Unidades de 

Acolhimento Infanto Juvenil , conforme 

Pt 615/2013.

jan dez DAE - -

Manter

Manter participação no Programa do PAI 

PAD Ribeirão Preto, com presença de 

representante do município às 

supervisões. Utilizar instrumentos como 

o AUDIT nos atendimentos da Atenção 

Básica e Especializada, para detecção 

precoce de uso prejudicial de álcool e 

outras drogas;

jan dez DAE 1.300,00 *

Pactuar leitos de 

saúde mental em 

Hospital Geral de 

acordo com as 

portarias vigentes.

Manter

Realizar reuniões com hospitiais gerais 

do município, divulgando a portaria 

148/2012 e reforçando convite aos 

mesmos para credenciar leitos 

especializados.

jan dez
DERAC, 

DAE
- -  R$                                  -   

Fortalecer a rede 

ambulatorial para 

atendimento de 

transtorno mental e 

atendimento do uso 

abusivo de crack, 

álcool e outras drogas

Manter

Investir em cursos e participação em 

eventos formativos na área de álcool, 

crack e outras drogas, com ênfase nas 

equipes de referência (CAPS AD, PRD, 

CR, AB); ampliar as equipes de referência 

para melhorar a cobertura de serviços no 

município.

jan dez  DAE 15.000,00 *  R$                                  -   

Garantir os 

implementos da 

rede de atenção 

psicossocial visando 

qualificar a 

assitência integral à 

saúde.

 R$                                  -   
Ampliar estratégias de 

saúde mental. 
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Manter cadastros 

das unidades 

atualizados no 

Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) e 

dados nos Sistemas 

de Informações 

instituidos nas três 

esferas de governo. 

Monitorar escalas de 

serviço e dados CNES, 

ferramentas de 

avaliação da produção 

dos serviços.

Manter
Monitorar o CNES e avaliar o 

cumprimento de portarias vigentes 
jan dez DAE - -  R$                                  -   Cadastro CNES

1.111.837,90 0,00  R$                                  -   

D-04 1.111.837,90 0,00 0,00

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Manter capacitação cuidadores de 

idosos,  Manter grupo orientação ao 

protocolo hipertensão e diabetes. 

Sensibilizar familiares e profissionais 

quanto ao atendimento a pessoas 

idosas. Implantar protocolo de referência 

e contrarreferência das especialidades 

junto com a DAE.  

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -

Novo
Implementar a vigilância de DANT  com a 

vigilância nutrional 
jan dez

DEVISA, 

DAB
- -

30-Taxa de mortalidade 

prematura (<70 anos) 

pelo conjunto das 

quatro principais 

Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis - DCNT .

Diretriz 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção 

e prevenção.

 R$                                  -   
Intensificar as ações 

intersetoriais. 

Objetivo: Aprimorar a assistência da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo, mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.

Reduzir em 2% a 

taxa de mortalidade 

prematura (<70 

anos) por HAS, DM.
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Concluir a implantação 

dos protocolos de 

assistência ao 

portador de 

hipertensão e diabetes 

mellitus. I

Manter

Trabalhar ações de encontro ao 'Plano 

de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-

2022'

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -  R$                                  -   

Incentivar as equipes 

na busca ativa dos 

faltosos dos grupos de 

hipertensão e 

diabetes. 

Manter

Trabalhar para a redução da  

morbimortalidade por Doenças Crônicas 

não transmissíveis, incentivando as 

equipes na busca ativa dos faltosos dos 

grupos de hipertensão e diabetes 

considerando os pacientes que 

procuraram as UPAs bem como os 

internados na rede SUS

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -  R$                                  -   

*  R$                                  -   

Monitorar a 

mortalidade por 

doenças respiratórias 

crônicas.

Manter

Avaliar os bancos de dados 

periodicamente e divulgar informações 

aos serviços de saúde

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Redução de 2 % ao 

ano a taxa de 

internação 

hospitalar de 

pessoas idosas por 

fratura de fêmur.

Implementar ações de 

vigilância e educativas 

de prevenção de 

queda e fratura de 

femur em pessoas 

idosas nas Unidades 

Básicas de Saúde

Manter

Monitorar as internações por queda no 

município no âmbito do SUS por meio do 

SIH

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Taxa de internação 

hospitalar de pessoas 

idosas por fratura de 

fêmur.

DAB

Implantar protocolo 

de combate ao 

tabagismo.

dez 3.300,00ago
Capacitar e credenciar mais uma equipe 

de prevenção do tabagismo
Novo

30-Taxa de mortalidade 

prematura (<70 anos) 

pelo conjunto das 

quatro principais 

Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis - DCNT. 

Reduzir em 2% a 

taxa de mortalidade 

prematura (<70 

anos) por HAS, DM.
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Manter

Realizar visitas técnicas de implantação e 

avaliação do protocolo de assistência aos 

portadores de HAS e DM

jan dez

DEVISA, 

DAB, DUE, 

DAF

- -

Manter

Manter atualizados os protocolos de 

acordo com as recomendações do MS e 

capacitar profissionais  para as 

atualizações.

jan dez

DEVISA, 

DAB, DUE, 

DAF

- -

Manter

Garantir a qualificação dos processos de 

trabalho com a organização de grupos 

motivadores e de autocuidado( Escola de 

pessoas que convivem com diabetes).

jan dez DAE, DAB - -

Manter

Integrar ações das equipes de Unidades 

de Saúde, NAFs, NADs, SAD, Vigilância 

em saúde e equipes das ILPIs e Casas de 

Repouso.

jan dez DAE, DAB - -

Novo

Viabilizar recurso financeiro para execução 

do projeto de Construção do Centro de 

Referência do Idoso

jan dez
GAB, 

OBRAS
- -

Manter
Implementar ações integradas com os 

CRAS nas áreas de distrito de saúde
jan dez

DAB, Sec. 

da Assist. 

Social

- -

Manter
Fortalecer o grupo de acompanhamento 

da estratégia Cidade Amiga do Idoso
jan mar GAB, DAB - -

3.300,00  R$                                  -   

D-05 3.300,00 0,00 0,00

Cadastros e 

Acompanhamento no 

HIPERDIA 

Monitoramento da 

planilha de classificação 

de risco 

 R$                                  -   

Implementar a Rede 

de Assistência para 

atendimento ao 

idoso e portadores 

de doenças crônicas.

Manter o grupo 

matricial com visitas 

técnicas para 

avaliação do protocolo 

de implantação de 

assistência aos 

portadores de HAS e 

DM nas unidades de 

saúde da AB e rede de 

urgência e 

emergência.

Garantir a estratégia 

"Cidade Amiga do 

Idoso"

Qualificar as equipes 

para o atendimento 

aos HAS e DM da 

rede SUS

Implantar um Serviço 

de Referência para 

atendimento do idoso; 

Integrar ações de 

atenção ao idoso no 

âmbito do SUS, SUAS 

e Secretarias 

Municipais 

Elaborar cronograma de 

ações integradas. 

Fomentar e participar 

das discussões com 

outras áreas do 

município. Implantar 

Selo Unidade Amiga do 

Idoso. Promover 

discussão com os 

serviços de saúde 

estabelecendo critérios 

para implentar o 

processo de trabalho 

voltada a pessoa idosa.

 R$                                  -   

 R$                                  -   
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Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Garantir custeio dos recursos humanos 

da Vigilância em Saúde
jan dez DEVISA                   5.579.701,66                  5.579.701,66  Gestão 1

Manter

Garantir custeio das despesas 

permanentes, insumos e serviços da 

Vigilância em Saúde

jan dez DEVISA 424.000,00 424.000,00  Vig 
1, 3 e 

5

Manter

Garantir o custeio dos convênios 

instruídos para cumprimento dos planos 

de trabalho de acordo com os 

indicadores municipais de saúde

jan dez DEVISA 4.543.200,00 4.543.200,00  Vig 
1, 3 e 

5

Manter

Garantir a participação dos profissionais 

das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, 

ambiental, CEREST e GIVS) em cursos, 

congressos, atualizações para 

aprimoramento do conhecimento 

profissional na área de atuação

jan dez DEVISA 190.000,00 *

Manter

Garantir reposição equipe (1 médico 40 

hs, 2 enfermeiros) para realizar ações 

prioritárias

jan dez DEVISA 242.338,08 *

Manter

Garantir a realização de 

capacitações/simpósios/seminários/atua

lizações aos profissionais da rede 

municipal e privada do município sobre 

os agravos e eventos sob vigilância

jan dez DEVISA 350.000,00 *

Manter
Garantir insumos, materiais gráficos,  

equipamentos
jan dez DEVISA 200.000,00 *

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Garantir o 

funcionamento  dos 

serviços de Vigilância 

em Saúde

Objetivo: Fortalecer as ações de vigilância em saúde

Garantir o custeio dos 

serviços de Vigilância 

em Saúde

 R$          10.546.901,66 
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Adequar

Garantir a reposição de equipe mínima 

para funcionamento do GIVS (16 

digitadores , 1 analista de sistema e 

outros que se fizer necessário) 

jan dez DEVISA,TI 317.200,00 *

Novo

Adquirir mobiliários e materiais 

necessários (HD, computadores, 

impressoras).

jan dez DEVISA 50.000,00 *

Novo
Elaborar termo de referência para 

aquisição dos equipamentos e materiais.
jan fev DEVISA - -

Novo Encaminhar para processo licitatório mar mai DEVISA - -

Novo Aquisição dos equipamentos jun jul DEVISA - -

Novo

Adequar as divisórias para melhorar 

ambientação e saúde do trabalhador do 

setor

jan dez DEVISA 1.000,00 *

Novo
Atualizar os servidores viabilizados pela 

TI na EMPRO
jan dez DEVISA - -

Manter

Elaborar termo de referência para 

renovação do aluguel do prédio que fica 

situada a sede de Vigilância Ambiental

jan mar DEVISA - Estruturado DADM

Manter
Encaminhar termo de referência para 

contratação
abr mai DEVISA - -

Manter Manter contrato do aluguel do prédio jun jun DEVISA - -

Manter

Elaborar termo de referência para 

renovação do convênio IELAR para o 

controle de vetores (convênio com 

agentes de saúde)

jan dez DEVISA 540.000,00 *

 R$                                 -   

Garantir o custeio dos 

serviços de Vigilância 

em Saúde

Garantir o 

funcionamento  dos 

serviços de Vigilância 

em Saúde
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Implantar  a criação 

das carreiras das 

autoridades 

competentes em 

Vigilância em Saúde 

Propor alteração da Lei 

Municipal 6961/1997 por 

Lei Complementar que 

Dispõe sobre a criação de 

carreiras no 

Departamento de 

Vigilância em Saúde. 

Realizar concurso 

específico prevendo a 

admissão de autoridades 

competentes conforme 

legislação Municipal 

atualizada em número 

proporcional ao 

suprimento da demanda.                   

Manter

Reapresentar projeto de lei para 

aprovação. Realizar concurso específico 

prevendo a admissão de autoridades 

competentes conforme legislação .

jan jan DEVISA - -  R$                                  -   

N.º de profissionais 

credenciados e 

admitidos por concurso 

conforme Lei 

Complementar a ser 

criada. N.º de 

profissionais 

componentes do quadro 

de autoridades 

capacitados.

Manter Monitorar o tratamento dos pacientes jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB
- -

Manter
Realizar visitas domiciliares todas as vezes 

que forem necessárias ao bom resultado do 

tratamento. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB
- -

Manter

Buscar os casos faltosos às consultas e 

medicação imediatamente após constatada 

a ausência à unidade de tratamento. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB
- -

Manter

Garantir medicação diária aos pacientes em 

tratamento. Encaminhar à assistência social 

ou órgãos com possibilidade de suprir 

carências de ordem social, nutricional e 

transporte. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB, 

DAF 

- -

Oferecer tratamento supervisionado 

diariamente ao caso diagnósticado de 

tuberculose bacilífero de acordo com a 

unidade de escolha do paciente

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Garantir a realização de uma baciloscopia 

de controle mensal ao caso em tratamento 

para avaliação do mesmo e de outros 

exames que forem necessários 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Monitorar constantemente os pacientes 

em tratamentos através de boletins de 

acompanhamentos e banco de dados para 

evitar interrupção no tratamento e queda 

da qualidade do mesmo para a cura

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Garantir 85% da 

proporção de cura 

nas coortes de casos 

novos de 

tuberculose 

pulmonar bacilífera 

no município.

36-Proporção de cura 

nas coortes de casos 

novos de tuberculose 

pulmonar bacilífera.

Desenvolver ações 

para ampliar a  adesão 

ao tratamento.

Manter

 R$                                  -   
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Manter

Promover rotina de busca de 

sintomáticos dermatoneurológicos na 

busca de casos de hanseníase. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Manter a vigilância constante das áreas 

de abrangência das unidades básicas de 

saúde. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Avaliar os contatos anualmente para 

promover o diagnóstico precoce. 
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Realizar capacitações, orientações e 

divulgações sobre a hanseníase. 
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Produzir material didático e de 

divulgação da doença.
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Avaliar os contatos anualmente para 

promover o diagnóstico precoce. 
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Orientar a todas as unidades básicas ou 

especializadas de saúde a procederem a 

realização do exame de HIV para 

diagnosticar a co-infecção TBC/HIV 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Estabelecer conduta adequada a todos 

os diagnosticados reagentes no início do 

tratamento ou seja, imediatamente após 

diagnóstico

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Manter informações atualizadas para o 

banco de dados
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Novo

Garantir terapeuta ocupacional na 

avaliação dos casos novos de hanseníase 

diagnosticados, para o acompanhamento 

de tratamento e evolução de incapacidades 

instaladas pré, durante e pós tratamento. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter Monitorar agendamento e avaliações. jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Garantir digitação dos resultados de 

avaliações no diagnóstico e alta de todos 

os pacientes diagnosticados e tratados. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Promover busca ativa de casos de 

tratamento irregular, faltosos e em risco 

de abandono.  

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

45-Proporção de cura 

de casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados nos anos 

das coortes.

 R$                                  -   

Garantir atendimento 

e avaliação de 

incapacidades no 

diagnóstico, na alta e 

acompanhamento 

para os casos de 

hanseníase 

diagnosticados.

Oferecer "Fique 

sabendo" em 100% 

dos casos

46-Proporção de 

contatos 

intradomiciliares de 

casos de hanseníase 

examinados

Promover o 

diagnóstico precoce e 

tratamento 

supervisionado dos 

casos novos 

diagnosticados.

Garantir a oferta de 

exames anti-HIV 

para 100% dos casos 

novos de 

tuberculose 

diagnosticados

Garantir 

atendimento e 

avaliação de 

incapacidades no 

diagnóstico, na alta 

e acompanhamento 

para os casos de 

hanseníase 

diagnosticados.

 R$                                  -   

 R$                                  -   

37-Proporção de exame 

anti-HIV realizados 

entre os casos novos de 

tuberculose.

Garantir 91% a 

proporção de cura 

nas coortes de casos 

novos de hanseníase 

no município.
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Manter

Garantir que pelo menos 70% dos casos 

de  contatos/comunicantes de 

tuberculose sejam avaliados no período 

do tratamento do caso índice através de 

Exames de BAAR e cultura de escarros, 

RX e PPD. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Garantir e oferecer tratamento 

quimioprofilático de casos com ILTB ( 

infecção latente de tuberculose) e 

registrar as informações pertinentes em 

momentos oportunos. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Monitorar as informações mensalmente 

das unidades básicas e especializadas de 

saúde que procederem os tratamentos de 

ILTB para digitação em banco de dados. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter Busca ativa de faltosos jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
Garantir consulta mensal aos contatos 

em quimioprofilaxia. 
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter Garantir a alta com realização de BAAR jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Garantir que as unidades básicas de 

saúde realizem a busca ativa de 

tuberculose em 1% da população de sua 

área de abrangência considerados 

tussidores há mais de 15 dias, através de 

exames de BAAR: 2 amostras de escarro 

de cada sintomático respiratório (SR) 

identificado, 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Garantir que o sintomático respiratório 

realize a primeira coleta no momento do 

atendimento. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter
 Implementar a busca ativa de 

sintomáticos nas UPAs.
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Busca de contatos 

intradomiciliares de 

casos novos de 

tuberculoses 

diagnosticados pelas 

equipes referência das 

unidades básicas e 

especializadas em 

saúde.

Garantir que 70% 

dos contatos 

intradomiciliares de 

casos novos de 

tuberculose sejam 

examinados pelas 

unidades básicas e 

especializadas em 

saúde

 R$                                  -   

70% de Contatos 

intradomiciliares 

examinados.

 Promover Busca ativa 

de casos para 

prevenção e 

diagnóstico precoce.  

Implementar as 

ações para o 

diagnóstico precoce 

de tuberculose em 

todas as Unidades 

de Saúde.

 R$                                  -   
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Capacitar e estimular 

as equipes das UBSs 

para a busca ativa do 

sintomático 

respiratório.

Manter

Monitorar coletas em livro próprio de 

anotações de exames de SR e 

informação através de boletins mensais 

à apropriação de dados a digitalizar. 

Desenvolver campanhas educativas para 

detecção de casos capacitações e 

divulgação de dados. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -  R$                                  -   

Manter
Produzir material didático e de 

divulgação.
jan dez

DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Manter

Realizar campanhas educativas para 

detecção de casos capacitações e 

divulgação de dados. 

jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB 
- -

Garantir a realização 

de dois testes anti-HIV 

na gestação

Manter
Realizar dois testes HIV durante a 

gestação
jan dez

DAB, 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Realizar 

acompanhamento das 

pacientes 

soropositivas no SAE

Manter
Melhorar a assistência ao pré-natal da 

getante HIV positiva  
jan dez DAE - -  R$                                  -   

Garantir tratamento 

da mãe na gestação e 

parto e da criança 

conforme protocolo 

vigente.

Manter

Garantir tratamento da mãe na gestação 

e parto e da criança conforme protocolo 

vigente

jan dez
DAE, 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Ampliar a realização 

de testagem 

sorológica para HIV 

nos serviços de saúde

Manter

Ampliar a realização de testagem 

sorológica para HIV nos serviços de 

saúde

jan dez
DAB, 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Ampliar a oferta do 

teste anti-HIV para 

usuários das unidades 

(grupos, retirada 

medicamento na 

farmácia)

Manter
Ampliar as parcerias com os serviços 

privados, inclusive nas campanhas
jan dez

DAB, 

DEVISA,DAF
- -  R$                                  -   

% de Sintomáticos 

Respiratórios 

examinados pela 

unidade básica de 

saúde.
Desenvolver 

campanhas educativas 

para detecção de 

casos.

 R$                                  -   

Ampliar em 2% o 

diagnóstico precoce 

de infecção pelo HIV 

no município.

Implementar as 

ações para o 

diagnostico precoce 

de tuberculose em 

todas as Unidades 

de Saúde.

Manter abaixo de 

2% a incidência de 

aids em menores de 

5 anos no município 

43-Proporção de 

pacientes HIV+ com 1º 

CD4 inferior 

200cel/mm3.

42-Número de casos 

novos de aids em 

menores de 5 anos
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Manter
Ampliar as parcerias com os serviços 

privados
jan dez

DEVISA, 

DAE
- -

Manter
Implementar a Campanha Anual de 

Hepatites
jul ago

DEVISA, 

DAE, DAB
- -

Controlar taxa de não 

retorno para a 

testagem sorológica, e 

realizar busca quando 

consentida.

Manter Manter as ações de diagnóstico precoce jan dez
DEVISA, 

DAE, DAB
- -  R$                                  -   

Articular com IML 

mecanismos eficazes 

para a vigilância dos 

óbitos. 

Manter
Realizar investigação dos óbitos de 

residentes por DNC; 
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter

Realizar investigação hospitalar, 

ambulatorial, domiciliar, SVO e 

IML;Divulgar portarias, resoluções e 

normas relacionadas ao setor

jan dez DEVISA - -

Manter
Divulgar portarias, resoluções e normas 

relacionadas ao setor
jan dez DEVISA - -

Manter

Manter a distribuição de DN e DO aos 

serviços com orientação do uso racional 

dos instrumentos de informação

jan dez DEVISA - -

Manter

 Garantir estrutura para investigação em 

prontuário e visitas domiciliares quando 

necessário

jan dez DEVISA - -

 R$                                  -   

 R$                                  -   

38-Proporção de 

registro de óbitos com 

causa básica definida.

Manter ações de 

capacitação para 

registro de óbitos com 

causa básica definida.

Manter em 99% a 

proporção de 

registro de óbitos 

com causa básica 

definida no 

município .

Oferecer 

aconselhamento e 

testagem nos 

atendimentos 

individuais para 

pessoas que 

apresentarem 

situações de risco.
Aumentar em 2% a 

triagem sorológica 

da hepatite B e C no 

município.

44-Número de testes 

sorológicos anti-HCV e 

marcadores para 

hepatite B realizados no 

município.
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Manter
Manter os bancos de dados atualizados e 

com encerramento oportuno; 
jan dez DEVISA - -

Manter

Capacitar equipe  para realização das 

investigações e encerramento das 

fichas/casos conforme avaliação da 

equipe da VE

jan dez DEVISA - -

Novo

Garantir equipamentos( máquina 

fotográfica profissional, impressora 

colorida, 5 lupas, passador com ponteira 

para capacitações), tecnologia e 

estrutura física suficientes para 

alimentar os bancos de dados 

jan dez DEVISA 5.900,00 *

Manter

Garantir mecanismos de capacitação dos 

profissionais dos serviços sobre 

notificação e investigação de agravos de 

vigilância

jan dez DEVISA - -

Realizar busca ativa 

nas escolas
Manter

Realizar busca ativa nas população 

escolar conforme preconizado; 
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter
Convocar pais ou responsáveis dos casos 

de tracoma para tratamento; 
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter
Realizar visita domiciliar dos contatos 

faltosos
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter
Realizar a avaliação de controle de cura 

após 6 meses do diagnóstico
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter

Articular as ações de prevenção e 

diagnóstico precoce do tracoma coma as 

ações do PSE

jan dez
DEVISA, 

DAB
- -  R$                                  -   

Manter

Realizar capacitação para escolas de 

educação infantil em conjunto com a 

VISA se identificar aumento de surtos; 

jan dez DEVISA - -

Manter
Garantir logística para envio de amostras 

para investigação laboratorial;
jan dez DEVISA 3.000,00 *

Investigar e 

desenvolver ações 

de prevenção, 

controle 

oportunamente em 

95% dos 

surtos/epidemias 

notificados

39-Proporção de casos 

de doenças e agravos de 

notificação compulsória 

imediata(DNCI) 

encerradas em até 60 

dias após notificação.

 R$                                  -   

Encerrar 

oportunamente em 

97% as investigações 

das notificações de 

agravos 

compulsórios 

registradas no 

SINAN.

 R$                                  -   

Convocar pais ou 

responsáveis dos 

casos de tracoma para 

tratamento

49-Proporção de 

escolares examinados 

para o tracoma

Garantir recursos 

humanos de acordo 

com o 

dimensionamento 

necessário para 

manutenção do 

serviço de vigilância 

epidemiológica e de 

informação;

Garantir a realização 

de busca ativa em 

1% da população e 

tratamento de 100% 

dos casos 

diagnosticados de 

tracoma e 

tratamento de 80% 

dos contatos 

domiciliares

Nº surtos investigados 

oportunamente/Nº de 

surtos notificados

Realizar a avaliação de 

controle de cura após 

6 meses do 

diagnostico

Garantir insumos e 

equipamentos/ viatura 

necessários à 

investigação dos 

surtos. 
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Realizar capacitação 

para escolas de 

educação infantil em 

conjunto com a VISA

Manter Enviar informes aos serviços de saúde jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter
Realizar capacitações sobre manejo dos 

agravos e vigilância para os profissionais
jan dez DEVISA - -

Manter

Investigar oportunamente e realizar 

ações de prevenção e controle em 

tempo oportuno

jan dez DEVISA - -

Manter

Divulgar protocolos e atualizações aos 

serviços e profissionais por email e/ou 

CI/ofícios e outros.  

jan dez DEVISA - -

Manter
Garantir viatura e motorista para 

transporte das amostras
jan dez DEVISA - -

Manter

Garantir participação dos profissionais da 

UPA Central e da VE na avaliação 

semestral no CVE; 

jun nov
DEVISA, 

DUE
- -

Manter

Garantir insumos para  Manter a 

continuidade do sistema sentinela da 

influenza

jan dez DEVISA -

Estruturado 32.337,00 

no custeio despesas 

permanentes

Manter
Enviar informes aos serviços sobre a 

circulação viral
jan dez DEVISA - -

Rever o plano 

operativo anualmente 

para o enfrentamento 

Manter Rever o plano operativo jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Manter

Integrar as informações de internações 

(AIH, SIH) para monitoramento dos 

agravos preveníveis

jan dez DEVISA - -

Manter

Integrar as ações de vigilância de DANT 

com as áreas técnicas de assistência

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar o cadastro de portadores de 

hipertensão e diabetes no Hiperdia, para 

subsidiar ações de controle e prevenção

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar taxa de Internações de 

agravos em decorrência do diabetes e 

hipertensão 

jan dez DEVISA - -

 R$                                  -   

Nº surtos investigados 

oportunamente/Nº de 

surtos notificados

Manter a coleta 

semanal de no mínimo 

5 swab para 

amostragem de 

identificação de 

influenza sazonal. 

Enviar informes aos 

serviços de saúde. 

Investigar e 

desenvolver ações 

de prevenção, 

controle 

oportunamente em 

95% dos 

surtos/epidemias 

notificados

Monitoramento 

internações (SIH, AIH)

Garantir 

cumprimento de no 

mínimo 80% das 

metas da Vigilância 

Sentinela da 

Influenza

Monitorar e 

desenvolver ações 

para redução da  

Morbimortalidade 

por Neoplasias, 

Hipertensão, 

Diabetes, Violência e 

Acidentes.

% amostras coletadas e 

percentual de 

participação

 R$                                  -   

Indicadores de 

internações e 

mortalidade (SIH, SAI, 

SIM)

 R$                                 -   
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Manter

Monitorar resultado de exames 

citopatológicos sugestivos de câncer 

para subsidiar ações de  controle e 

prevenção

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar a coleta e resultado de 

exames de mamografia, para subsidiar 

ações prevenção de câncer de mama e 

promoção da saúde

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar as informações de Violência e 

Acidentes (SINAN) Crônicas não 

transmissíveis Hipertensão e Diabetes 

(HIPERDIA)

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar resultado de exames 

citopatológicos sugestivos de câncer 

para subsidiar ações de  controle e 

prevenção

jan dez DEVISA - -

Manter

Estimular, promover e participar de 

campanhas para identificação de 

portadores de hipertensão arterial e 

diabetes

jan dez DEVISA - -

Manter

Manter parceria com a ONG APATRU 

para implantar banco de dados em 

acidentes de trânsito na secretaria 

municipal de saúde/VE/DANT;

jan dez DEVISA - -

Manter

Monitorar por meio de planilhas 

recebidas do HB e DERAC as Internações 

e Mortalidade por complicações de: 

Doenças cerebrovasculares, Doenças 

isquêmicas do coração e Diabetes;

jan dez DEVISA - -

Manter

Encaminhar para geoprocessamento os 

dados compilados das planilhas

jan dez DEVISA - -

Manter

Encaminhar às unidades a listagem dos 

pacientes internados para busca ativa no 

território

jan dez DEVISA - -

Monitoramento 

internações (SIH, AIH)

Monitorar e 

desenvolver ações 

para redução da  

Morbimortalidade 

por Neoplasias, 

Hipertensão, 

Diabetes, Violência e 

Acidentes.

Manter 

monitoramento das 

Internações e 

Mortalidade por 

complicações de: 

Doenças 

cerebrovasculares, 

Doenças isquêmicas 

do coração e Diabetes

 R$                                 -   

Indicadores de 

internações e 

mortalidade (SIH, SAI, 

SIM)

Monitoramento das 

Internações.
 R$                                  -   

Manter 100% do 

monitoramento das 

informações de 

Internação e 

mortalidade por 

Doenças 

Cerebrovasculares, 

Doenças isquêmicas 

do coração e 

Diabetes
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Manter 100% do 

monitoramento das 

informações de 

Internação e 

mortalidade por 

Doenças 

Cerebrovasculares, 

Doenças isquêmicas 

do coração e 

Diabetes

Elaborar, revisar e 

confeccionar materiais 

informativos para Sala 

de Espera com os 

temas: Alimentação 

saudável, Diabetes e 

Hipertensão Arterial, 

CA de colo do Útero e 

Mama, tabagismo 

estimulando ações de 

prevenção e 

promoção da saúde

Manter

Elaborar, revisar e confeccionar 

materiais informativos para Sala de 

Espera com os temas: Alimentação 

saudável, Diabetes e Hipertensão 

Arterial e tabagismo estimulando ações 

de prevenção e promoção da saúde; 

jun dez
DEVISA, 

DAB
- -  R$                                  -   

Monitoramento das 

Internações.

Garantir mensalmente 

monitoramento de 

Internações e 

mortalidade por CA de 

Pulmão, traqueia e 

brônquios e CA de 

cólon e reto

Manter

Monitorar Internações e mortalidade por 

CA de Pulmão, traqueia e brônquios e CA 

de cólon e reto

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Elaborar, revisar e 

confeccionar materiais 

informativos para Sala 

de Espera;

Manter

Elaborar, revisar e confeccionar 

materiais informativos para Sala de 

Espera e/ou grupos de Educação em 

Saúde sobre neoplasias. 

jun dez
DEVISA,D

AB
- -  R$                                  -   

Manter  parceria com 

APATRU no tocante às 

atividades  educativas 

sobre o trânsito nas 

escolas

Manter
Participar do observatório de acidentes 

de trânsito
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Monitorar as 

informações de 

Internações e 

mortalidade por 

Queda.

Manter

Monitorar as informações de 

Internações e mortalidade por Queda 

por meio de relatórios do SIH

jan dez
DEVISA, 

DERAC
- -  R$                                  -   

12.446.339,74 10.546.901,66  R$           10.546.901,66 

Manter 100% das 

informações de 

Internação e 

mortalidade por 

Acidente de Trânsito 

monitorado e 

mortalidade por 

Queda. 

Monitoramento das 

Internações.

Manter 100% das 

informações de 

Internação e 

mortalidade por CA 

de Pulmão, traqueia 

e Brônquios e CA de 

Cólon e reto

Monitoramento das 

Internações.
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Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS

P
ra

zo
 In

ic
ia

l

P
ra

zo
 f

in
al

R
e

sp
o

n
sá

ve
l

Estimativa de Recurso 

(R$)

Recurso Orçamentário 

Existente (R$)

 Recurso Orçamentário 

Total B
lo

co
 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

O
ri

ge
m

 d
o

s 

R
e

cu
rs

o
s

Indicadores 

Acompanhamento

jan dez GAB, OBR 20.000,00 20.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 180.000,00 144.000,00  INV 5

jan dez GAB, OBR 20.000,00 20.000,00  INV 1

jan dez GAB, OBR 180.000,00 144.000,00  INV 5

Novo
Contratação de 4 profissionais de nível 

superior(educador físico, arte terapêuta, entre 

outros) prioritariamente por concurso público.  

jan dez DAB 253.334,40 *

Manter

Integrar as ações das equipes dos NASFs 

com os profissionais da Secretaria de 

Esporte.

jan dez

SMS, 

Secretaria 

de 

Esportes

- -

Incentivar a prescrição dos exercícios no 

controle das doenças crônicas
jan dez DAB - -

Monitoramento do nível de atividade 

física dos munícipes em conjunto com a 

Secretaria de Esportes e Assistência

jan dez DAB - -

Novo

Conclusão da construção do Polo de 

Academia da Saúde Vila Toninho.

Conclusão da construção do Polo de 

Academia da Saúde Estoril.

 R$                                  -   

Objetivo: Ampliar ações para fomento da Política de Promoção da Saúde

Implantar 02 Pólos 

do Programa 

Academia da Saúde 

nos Distritos III e IV 

com profissional de 

saúde vinculado.

Promover o 

envelhecimento ativo 

e atividade física 

regular: ampliar 

recursos humanos, 

integrar ações com a 

Secretaria de 

Assistência Social e de 

Esportes

Novo

Ampliar em 30% o 

número de 

praticantes de Lian 

Gong nos territórios 

Implantar comissão 

intersetorial para o 

incentivo à atividade 

física. Atuar de forma 

integrada nas ações de 

incentivo à atividade 

física regular com 

monitoramento dos 

percentuais de 

munícipes com prática 

de atividade física 

regular. Contratar 

profissionais de 

educação física para as 

Academias

Número de praticantes 

de Lian Gong

Nº de Pólos do 

Programa Academia da 

Saúde com profissional 

de saúde vinculado

 R$                 328.000,00 
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Ampliar as equipes 

de prevenção e 

controle do 

tabagismo, 

conforme o CRATOD 

disponibilizar 

treinamentos e 

habilitação para os 

profissionais

Ampliar as equipes de 

prevenção e controle 

do tabagismo, 

conforme o CRATOD 

disponibilizar 

treinamentos e 

habilitação para os 

profissionais

Novo
Capacitar e credenciar mais uma equipe 

de prevenção do tabagismo
jan dez DAB - -  R$                                  -   

Nº equipes treinadas e 

habilitadas pelo 

CRATOD

Divulgar as datas das atividades da 

Escola da Coluna
Jan dez DAB - -

Novo

Ampliar a estratégia para grupo de 

terceira idade, funcionários e 

professores da rede municipal

Jan dez DAB - -

Ampliar em 10% o 

número de 

munícipes 

envolvidos na 

estratégia Escola da 

Respiração

Divulgar a estratégia 

no  município, 

incentivando a 

participação de 

funcionários, 

portadores de doenças 

crônicas e idosos. 

Elaborar material de 

apoio para equipe 

multiprofissional. 

Incrementar o número 

de profissionais 

envolvidos na 

estratégia  (01 grupo 

em cada Distrito).

Elaborar cronograma para início da 

escola da respiração nos distritos
mar jun DAB - -  R$                                  -   

N.º de municípes 

envolvidos na estratégia 

Escola da Respiração

 R$                                  -   

Divulgar a estratégia 

no  município, 

incentivando a 

participação de 

funcionários, 

portadores de doenças 

crônicas e idosos. 

Elaborar material de 

apoio para equipe 

multiprofissional.

Ampliar em 10% o 

número de 

munícipes 

envolvidos na 

estratégia Escola da 

Coluna

N.º de munícipes 

envolvidos na estratégia 

Escola da Coluna
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Garantir informação e 

orientação para o 

atendimento dos 

casos de violência, 

fortalecendo vínculo 

com as equipe de 

saúde e apoio 

terapêutico e 

psicológico. 

Novo Implantar equipe matricial jan dez

DEVISA, 

DAB, DAF, 

DUE

- -

Novo
Realizar visitas às unidades de saúde de 

forma a elucidar os casos
jan dez

DEVISA, 

DAB, DAF, 

DUE

- -

Manter

Monitorar os casos de violência no 

município de Rio Preto e acidentes no 

âmbito do SUS. 

jan dez

DEVISA, 

DAB, DAF, 

DUE

- -

Manter

Garantir capacitação sobre violência na 

rede de saúde e entre secretaria de 

educação e assistência social para 

ampliar a rede de notificação

jan dez

DEVISA, 

DAB, DAF, 

DUE

- -

653.334,40 328.000,00  R$                 328.000,00 

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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 Recurso Orçamentário 
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Adquirir recursos necessários para as 

atividades de vacinação de rotina.
Jan dez

DAB e 

DEVISA
-

Estruturado 15.000,00 

no custeio despesas 

permanentes

Manter

Garantir o funcionamento das Salas de 

vacinação durante todo o período de 

atendimento evitando perdas de 

oportunidade de vacinação

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -

Capacitar in loco as 

equipes de Saúde para 

atuação junto às 

violências doméstica, 

sexual e auto-

provocada (tentativa 

de suicídio).  

Monitoramento das  

unidades de saúde com 

serviço de notificação de 

violência implantada - 

ficha de notificação.

 R$                                  -   

Garantir logística e 

recursos necessários 

para as atividades de 

vacinação 

(infraestrutura, rede 

de frio, recursos 

materiais e humanos)

Estimular a Vigilância 

de violência e 

acidentes através da 

implantação de uma 

equipe matricial de 

apoio às Unidades 

de Saúde através de 

Visitas Técnicas 

 R$                                  -   

Garantir 95% das 

crianças menores de 

5 anos 

adequadamente 

vacinadas na rotina e 

na Campanha de 

vacinação contra a 

Poliomielite

35-Proporção de vacinas 

do calendário básico de 

vacinação da criança 

com coberturas vacinais 

alcançadas

Objetivo: Melhorar a homogeneidade e a cobertura vacinal na rotina e campanhas para prevenção, controle/erradicação das doenças imunopreveníveis
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Manter

Adquirir insumos necessários para as 

Campanhas de vacinação contra a 

Poliomielite , Multivacinação e 

Monitoramento das Coberturas vacinais 

(faixas, cartazes, folders, etc)

Mar Set
DAB e 

DEVISA
-

Estruturado 15.000,00 

no custeio despesas 

permanentes

Manter

Qualificar recursos humanos através de 

capacitações e supervisões em campo. 

Estabelecer parcerias com escolas de 

enfermagem para garantir recursos 

humanos para os dias de mobilização e 

postos volantes.

jun set
DAB e 

DEVISA
- -

Manter

Estimular o planejamento local de ações 

para ampliação das coberturas vacinais 

como as atividades de vacinação extra-

muros e monitorar sistematicamente a 

cobertura vacinal por área de 

abrangência.

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -

Manter

Disponibilizar materiais educativos para 

apoiar as atividades desenvolvidas pelas 

profissionais da Atenção Básica (ACS, 

equipes de NADS/ NASF, etc) nas Escolas 

de Educação Infantil

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Manter

Estimular a solicitação da declaração 

vacinal para adequando monitoramento 

da situação vacinal. Detectar crianças 

faltosas e encaminhar para vacinação.

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Desenvolver 

capacitações 

periódicas para 

profissionais 

qualificando as ações 

de imunização.

Manter

Manter profissionais atualizados e 

sensibilizados sobre a a importância da 

atualização vacinal da criança. Detectar e 

corrigir falhas que possam prejudicar o 

alcance de elevadas coberturas 

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Reralizar atividades 

educativas e trabalho 

conjunto com o 

Programa Saúde na 

Escola para melhoria 

das coberturas 

vacinais.

Garantir os recursos 

necessários para 

realização da 

Campanha de 

Vacinação contra a 

Poliomielite, 

Multivacinação e 

Monitoramento das 

Coberturas vacinais.

Garantir 95% das 

crianças menores de 

5 anos 

adequadamente 

vacinadas na rotina e 

na Campanha de 

vacinação contra a 

Poliomielite

 R$                                  -   

35-Proporção de vacinas 

do calendário básico de 

vacinação da criança 

com coberturas vacinais 

alcançadas
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Manter

Garantir insumos e a logística necessária 

para a Campanhas Nacional de vacinação 

contra a Influenza

Jan dez
DAB e 

DEVISA
-

Estruturado 10.000,00 

no custeio despesas 

permanentes

Qualificar recursos humanos através de 

capacitações e supervisões em campo. 
Jan dez

DAB e 

DEVISA
- -

Manter

Estabelecer parcerias (intersertorial) 

para sensibilização de idosos e demais 

grupos prioritários definidos pelo 

Ministério da Saúde.

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -

Manter

Monitorar sistematicamente as 

coberturas vacianais por grupos 

prioritários e área de abrangência e 

replanejar ações visando a ampliação das 

coberturas vacinais.

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -

Manter

Estimular e garantir estrutura 

necessárias para as ações de vacinação 

extramuros (escolas, domicílios, igrejas, 

feiras, etc)

Jan dez
DAB e 

DEVISA
- -

Novo

Adquirir equipamentos de rede frio: 

registrador de temperatura para CADI , 

ar condicionado para salas  ainda não 

climatizadas, freezer

Jan dez DEVISA 40.000,00 *

Manter

Adquirir insumos  de rede de frio 

(bobinas de gelo, termômetros, caixas 

térmicas, etc)

Jan dez DEVISA -

Estruturado 12.000,00 

no custeio despesas 

permanentes

Manter

Contratar empresas para a manutenção 

preventiva dos equipamentos de 

refrigeração das Salas de vacinação.

Jan dez DEVISA 8.000,00 *

Manter

Manter contratos de manutenção e 

monitoramento de temperatura da 

câmara fria do CADI

Jan dez DEVISA -
Estruturado 10.000,00 

na DADM

Adequar e/ou 

Manter a estrutura 

de rede de frio de 

100 % das salas de 

vacinação da rede 

municipal de saúde

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Realizar a aquisição de 

equipamentos e 

insumos de rede de 

frio  para ampliar 

capacidade de 

armazenamento e 

segurança dos 

imunobiológicos 

estocados de acordo 

avaliação de 

prioridade. 

 R$                                  -   

Garantir logistica e 

recursos necessários 

para a realização da 

campanha. 

Garantir cobertura 

vacinal de 80% na 

Campanha Nacional 

de Vacinação contra 

a Influenza nos 

grupos prioritários 

estabelecimentos 

pelo Ministério da 

Saúde

Manter contratos de 

manutenção 

preventiva e 

reparadora dos 

equipamentos do 

CADI e Sala de vacinas.
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Manter

Adquirir veículo para distribuição de 

imunobiológicos e insumos para as Salas 

de vacinação.

Jan dez DEVISA 55.000,00 *

Manter

Viabilizar locação e infraestrutura para o 

armazenamento e distribuição de 

imunobiológicos e insumos.

Jan dez
DEVISA, 

DADM
 -  - 

Manter

Monitorar demandas e adequar 

processo de trabalho e equipe (número 

de profissionais) visando atender as 

solicitações das Unidades de Saúde nos 

prazos pactuados.

Jan dez DEVISA - -

Manter
Elaborar plano de capacitações na área 

de Imunização.
Jan fev

DAB, 

DEVISA, 

GES

- -

Manter
Atualizar e confeccionar Manual do Ciclo 

de Atualização em sala de vacinação. 
Jan fev DEVISA - -

Manter

Realizar capacitações periódicas para os 

profissionais de Salas de vacinação  

garantindo intraestrutura e insumos 

necessários para o bom andamento das 

capacitações programadas.

Jan fev DEVISA - -

103.000,00 0,00  R$                                  -   

Atender 90 % das 

solicitações de 

insumos e vacinas 

nos prazos 

pactuados

Garantir  

atendimento de 

qualidade em 100 % 

das  Salas de 

vacinação do 

município.

Adequar  

infraestrutura e 

equipe  do CADI para 

atender a demanda 

das Salas de Vacinação

 R$                                  -   

Reduzir o risco de  

procedimentos 

inadequados na 

aplicação de 

imunobiológicos e 

reclamações relativas 

ao atendimento em 

sala de vacinação.

 R$                                  -   
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Indicadores 

Acompanhamento

Realizar 100% das 

ações pactuadas 

com a Secretaria de 

Estado e Ministério 

da Saúde referentes 

ao programas 

VIGISSOLO, 

PROAGUA e

SISAGUA

Realizar as ações 

anuais de controle do 

VIGSSOLO, PROAGUA 

e SISAGUA

Inspecionar, cadastrar no sistema 

SISSOLO e investigar as áreas  

suspeitas/confirmadas de 

contaminação,.

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Nº de amostras 

realizadas, Nº de 

laudos/inspeções 

inseridos nos sistemas 

de acompanhamento, 

Discutir ações para 

implantação do 

Sistema de Vigilância 

do Ar conforme 

diretrizes estaduais

Discutir ações em 

conjunto com orgãos 

estaduais 

(GVE,GVS,CVE,CVS) e 

implantar o Sistema 

de acordos com as 

diretrizes 

apresentadas pela 

Secretaria de Estado 

da Saúde.

Implantar o Sistema de acordos com as 

diretrizes apresentadas pela Secretaria 

de Estado da Saúde.

jan dez
SES, 

DEVISA
- -  R$                                  -   Serviço implantado

0,00 0,00  R$                                  -   

Objetivo: Estruturar a Vigilância Ambiental
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Indicadores 

Acompanhamento

Elaborar os termos de referência para 

aquisição de uniformes (calça, camiseta, 

boné, etc), EPI´s (máscara, filtro, jaleco, 

botina, luva, protetor solar, etc) 

equipamentos (nebulizador costal, 

pulverizador de compressão prévia, câmera 

fotográfica, lanterna, bolsa, etc), 

consumíveis (cartão telefônico, pilha,  etc) 

jan dez DEVISA - -

Encaminhar para processo licitatório. jan dez DEVISA - -

Aquisição dos materiais jan dez DEVISA -
Estruturado no custeio 

despesas permanentes

 Executar estudo de 

viabilidade para 

projeto  de 

informatização dos 

processos de trabalho 

dos Agentes de Saúde 

/ Agentes 

Comunitários de 

Saúde e Agentes de 

Controle de Endemias. 

Novo

Contratação ou execução por meios 

próprios da Secretaria Municipal de 

Saúde de estudo de viabilidade técnica e 

financeira para projeto  de 

informatização dos processos de 

trabalho dos Agentes de Saúde com 

possível implantação de projeto piloto.

jan dez DEVISA 30.000,00 *  R$                                  -   
51-Número absoluto de 

óbitos por Dengue

Capacitar Supervisores 

para o controle e 

prevenção de vetores 

e animais nocivos. 

Manter

Realizar pelo menos 3 treinamentos ou 

capacitações com os supervisores com 

temas relacionados à prevenção e ao 

controle de vetores e animais nocivos

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Número de 

treinamentos / 

capacitações realizadas.

Realizar levantamento 

amostral anual de 

índice de infestação de 

larvas em todo o 

município.

Manter

 Realizar 3 levantamentos amostrais de 

índice de infestação de larvas em todo o 

município nos meses de janeiro, julho e 

outubro

jan out DEVISA - -  R$                                  -   

Número de 

levantamentos 

amostrais realizados.

 R$                                  -   

Objetivo: Prevenir e controlar a DENGUE e outras doenças transmitidas por vetores

Manter

Executar as ações do 

Plano de 

Contingência da 

Dengue conforme 

situação 

epidemiológica 

(endêmica ou 

epidêmica)

Manter a estrutura 

operacional para os 

agentes de saúde / 

agentes comunitários 

de saúde e agentes de 

controle de endemias.
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Manter

Garantir cobertura mínima, conforma 

norma técnica de controle de vetores 

proporcional ao número de imóveis do 

município e número de agentes de 

saúde/ controle de endemias.

jan out DEVISA - -

Manter

Coordenar e realizar bloqueios 

mecânicos e químicos no entorno dos 

casos positivos de dengue e coordenar  e 

realizar arrastões com o objetivo de 

eliminação do vetor .

jan out DEVISA - -

Manter

Manter ações de prevenção e combate 

em imóveis de risco (pontos estratégicos 

e imóveis especiais) e garantir a 

integração da base de dados da 

Vigilância Sanitária com a Vigilância 

Ambiental sobre estes imóveis.

jan dez DEVISA - -

 Desenvolver e 

coordenar ações e 

estratégias 

intersetoriais para 

eliminação de 

criadouros em áreas 

públicas.

Manter

Articular e executar ações e estratégias 

intersetoriais com outras secretarias  e 

entidades civis organizadas  para 

eliminação de criadouros em áreas 

públicas

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Realizar busca ativa de 

casos suspeitos e/ou 

positivos em todos os 

imóveis visitados por 

Agentes de Saúde ou 

Agentes Comunitários 

de Saúde bem como 

pelos Agentes de 

Endemias da Vigilância 

Ambiental

Manter

Realizar entrevista, durante a visita de 

controle de vetores, procurando casos 

suspeitos e/ou positivos em todos os 

imóveis, orientando o munícipe a buscar 

tratamento médico na rede e notificando 

o caso à Vigilância Ambiental  - 

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Indicadores de 

produção e de imóveis 

visitados (SISAWEB) 

52-Proporção de 

imóveis visitados em 

pelo menos 4 ciclos de 

visitas domiciliares para 

controle da dengue

Realizar bloqueios 

mecânicos, químicos e 

arrastões através das 

equipes  específicas 

(BCC, NEB, Agentes de 

Saúde e Agentes 

Comunitários de 

Saúde).

Manter as ações de 

controle  e 

prevenção da 

ocorrência de casos 

secundários de 

dengue nos  Distritos 

de Saúde. 

 R$                                  -   
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Aprimorar e Manter estrutura 

operacional para atendimento das 

denúnicas /reclamações elaborando 

Termo de Referência para aquisição de 

equipamentos (facão, pá de bico, 

enxada, rastelo, tesourão de poda, etc) 

insumos (inseticidas, raticidas, etc) e 

veículos (caminhão e caminhonete).

jan jan DEVISA

Encaminhar para processo licitatório. fev mar DEVISA

Aquisição dos materiais abr abr DEVISA

Realizar vigilância e 

ações de prevenção 

e controle a 

vetores/animais 

nocivos em todos os 

imóveis identificados 

nas visitas rotineiras 

dos agentes de 

saúde / agentes 

comunitários de 

saúde  em condições 

de risco sanitário 

Identificar nas visitas 

rotineiras dos agentes 

de saúde / agentes 

comunitários de saúde 

os imóveis em 

condições de risco 

sanitário e que assim 

favoreçam a 

proliferação de 

vetores / animais 

nocivos

Adequar

Aprimorar e Manter o fluxo de 

identificação de imóveis em condições 

de risco sanitário              

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Indicadores de 

produção (SISAWEB)  e 

de imóveis em 

condições de risco 

sanitário trabalhados.

 R$                                  -   

Atender as 

reclamações com a 

indicação e/ou 

execução de medidas 

de combate tendo em 

vista a prevenção e 

controle da ocorrência 

de diversos vetores 

(Aedes sp, Culex sp, 

Anopheles sp, 

Lutzomyia sp) e 

animais nocivos 

(aranhas, escorpiões, 

ratos, carrapatos, 

percevejos, 

caramujos, pombos, 

etc.)

Atender 100% das 

denúnicas/reclamaç

ões registradas nos 

canais 

disponibilizados à 

população 

relacionadas à 

prevenção e controle 

da ocorrência de 

diversos vetores 

(Aedes sp, Culex sp, 

Anopheles sp, 

Lutzomyia sp) e 

animais nocivos 

(aranhas, escorpiões, 

ratos, carrapatos, 

percevejos, 

caramujos, pombos, 

etc.) 

152.000,00 

Relação percentual 

entre o número de 

denúncias atendidas e o 

número total de 

denúncias recebidas

Novo *
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Realizar vigilância e 

ações de prevenção 

e controle a 

vetores/animais 

nocivos em todos os 

imóveis identificados 

nas visitas rotineiras 

dos agentes de 

saúde / agentes 

comunitários de 

saúde  em condições 

de risco sanitário 

 Indicar ao responsável 

medidas corretivas ou 

quando necessário 

executar ações de 

limpeza (autorizadas 

ou impostas) através 

das equipes locais de 

Agentes de 

Saúde/Agentes 

Comunitários de 

Saúde, Vigilância 

Ambiental e 

Associação de 

Carroceiros de São 

José do Rio Preto (este 

convênio pertence à 

Secretaria de Meio 

Ambiente) 

Adequar

Aprimorar e Manter as ações de 

limpezas em imóveis em situação de 

risco sanitário ( autorizadas ou por 

determinação judicial)

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Indicadores de 

produção (SISAWEB)  e 

de imóveis em 

condições de risco 

sanitário trabalhados.

Identificar nas visitas 

rotineiras dos agentes 

de saúde / agentes 

comunitários de saúde 

as áreas em condições 

de risco sanitário e 

que assim favoreçam a 

proliferação de 

vetores / animais 

nocivos (pragas 

urbanas)  

Adequar
Aprimorar e Manter o fluxo de 

identificação de áreas de risco sanitário                                                                                                                                 
jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Articular e executar 

ações intersetoriais 

com objetivo de 

eliminação e controle 

de vetores e animais 

nocivos (pragas 

urbanas)

Manter

Articular planos e executar ações 

conjuntas com outras secretarias 

autarquias e entidades da sociedade civil 

organizada

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Articular e executar 

ações intersetoriais 

de eliminação e 

prevenção de 

vetores e animais 

nocivos  (pragas 

urbanas) em 100% 

das áreas 

identificadas em 

condições de risco 

sanitário

Número de ações 

intersetoriais 

executadas
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Elaborar Termo de Referência de 

material informativo para orientação de 

prevenção a vetores e animais nocivos. 

jan dez DEVISA - -

Encaminhar para processo licitatório. jan dez DEVISA - -

Aquisição dos materiais jan dez DEVISA - -

 Elaborar e executar palestras em 

empresas, instituições da sociedade civil 

organizada, escolas, etc, com o objetivo 

de orientação e prevenção de vetores

jan dez DEVISA - -
Número de palestras 

realizadas

 Organizar e executar as semanas de 

prevenção da Dengue e outras doenças 

transmitidas por vetores previstas nos 

calendários oficiais da Secretaria de 

Estado da Saúde e Ministério da Saúde.

jan dez DEVISA - -

Número de eventos de 

organizados nas 

Semanas de Prevenção.

182.000,00 0,00  R$                                  -   

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Coordenar e realizar orientações em 

escolas, associações de bairros e afins 

para o cadastramento e agendamento 

das cirurgias de esterilização

jan dez CCZ - -

Manter

Realizar cirurgias de esterilização de 

caninos e felinos, machos e fêmeas 

oriundos de abandono junto ao Centro 

de Controle de Zoonoses ou estejam sob 

a tutela de Associações de Proteção aos 

Animais e semi domiciliados ou errantes; 

jan dez CCZ 47.000,00 *

 R$                                  -   

Objetivo: Implementar ações de prevenção, controle e diagnóstico de zoonoses

Elaborar e executar 

ações educativas para 

orientação de 

combate e prevenção 

voltadas para 100% de 

vetores e animais 

nocivos de ocorrência 

no município

Realizar ações 

educativas para 

orientação de 

combate e 

prevenção voltadas 

para 100% de 

vetores e animais 

nocivos de 

ocorrência no 

município

Número de materiais 

educativos (folhetos, 

cartazes, outdoor, 

televisão, rádio, etc)

 R$                                  -   

Coordenar as ações 

para implementar o 

programa com ONGs, 

associações, conselhos 

locais e outros.

Manter

Implementar 

programa de Posse 

Responsável
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Realizar reunião 

mensal para 

compartilhamento de 

resultados 

(campanhas de 

doações, eventos de 

orientação e agendas 

Manter

 Participar de forma conjunta nas Feiras 

de Doações de Animais promovidas 

pelas Associações de Proteção aos 

Animais

jan dez CCZ - -  R$                                  -   

Manter

Elaborar material informativo para 

orientação das boas práticas 

relacionadas ao Programa de Posse 

Responsável e de Animais.

jul ago CCZ - -

Encaminhar Termo de Referência para 

processo licitatório
set out CCZ - -

Aquisição dos materiais nov nov CCZ - -

Novo

Criar equipe (contratação de auxiliares 

veterinários, médicos veterinários e 

biólogo prioritariamente por concurso 

público ) para a coleta das amostras de 

cães suspeitos; 

jan jun CCZ 340.000,00 *
47-Número absoluto de 

óbitos por leismaniose 

visceral

Manter

Coletar e enviar ao IAL as amostras 

parasitológicas dos cães suspeitos 

enquanto a classificação do município for 

silencioso, não receptivo vulnerável; 

jan dez CCZ - -

Manter

Realizar inquéritos de foco , amostral e 

censitário caso ocorra confirmação do 

primeiro  caso positivo autóctone 

jan dez CCZ - -

Enviar 100% das 

amostras para 

diagnóstico de 

leptospirose de cães 

suspeitos.

Novo

Criar e equipar laboratório no Centro de 

Controle de Zoonoses para o 

processamento das amostras coletadas

jan mai CCZ 8.000,00 *  R$                                  -   

Manter Vigilância 

em todos os casos 

de febre amarela em 

primatas não 

humanos

Coletar e enviar 100% 

das amostras de 

primatas não 

humanos.

Manter
Coletar e enviar as amostras de todos os 

primatas não humanos
jan dez CCZ - -  R$                                  -   

Enviar 100% das 

amostras para 

diagnóstico de 

leishmaniose visceral 

americana de cães 

suspeitos  Inquérito 

sorológico em raio e 

200 metros do cão 

positivo; Coleta e 

envio de amostras de 

cães num raio de 200 

metros próximo a um 

cão com diagnóstico 

parasitológico 

positivo. 

 Ampliar a divulgação 

das ações. 
 R$                                  -   

 R$                                  -   

Manter a vigilância 

em todos os casos 

de leishmaniose 

visceral americana e 

leptospirose

Implementar 

programa de Posse 

Responsável
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Novo Elaborar projeto para construção do CCZ jan dez CCZ - -

Novo

Elaborar Termo de Referência para 

aquisição de veículo apropriado para 

transporte de animais de pequeno porte 

(cães, gatos, etc)

jan fev CCZ - -

Novo
Encaminhar Termo de Referência para 

processo licitatório
jan fev CCZ - -

Novo Aquisição do veículo mar abr CCZ 40.000,00 *

Adequar 

equipamentos para 

transporte de animais 

de pequeno porte e 

apreensão de grande 

porte. 

Novo

 Manter contrato de apreensão e  

transporte de animais de grande porte 

(cavalos, vacas, etc)

maio maio
CCZ/ 

DADM
 - 

 Estruturado 

103.000,00 DADM 
 R$                                  -   5

Manter

Elaborar material informativo para 

orientação de combate e  prevenção a 

zoonoses  com preenchimento de Termo 

de Referência para aquisição do mesmo.

jul ago CCZ - -

Manter
Encaminhar Termo de Referência para 

processo licitatório
ago set CCZ - -

Manter Aquisição dos materiais out out CCZ - -

Manter
Garantir materiais e insumos que serão 

utilizados na campanha de vacinação 

antirrábica e contratação de vacinadores.

jul out CCZ 45.000,00 *
48-Proporção de cães 

vacinados na campanha 

de vacinação antirrábica 

canina

Manter
Treinamento dos vacinadores(as) 

contratados(as) 
jul out CCZ - -

Manter

Coletar encéfalos de cães e gatos 

suspeitos de raiva, que apresentem 

sinais neurológicos de acordo com 

manual do Instituto Pasteur

jan dez CCZ

Manter

Enviar todos os morcegos coletados, 

inteiros para garantir a identificação da 

espécie

jan dez CCZ

483.000,00 0,00  R$                                  -   

Manter as ações de 

vigilância e controle 

das  zoonoses de 

ocorrência no 

município

Adequar a estrutura 

física e de recursos 

humanos para as 

atividades de acordo 

com as normas 

vigentes. 

 R$                                  -   

Monitoramento das 

ações

3.000,00

Elaborar e executar 

campanhas educativas 

para orientação de 

combate e prevenção 

a zoonoses

Enviar 100% das 

amostras pactuadas 

para diagnóstico da 

raiva em cães e gatos, 

Enviar 100% dos 

morcegos coletados 

para diagnóstico de 

raiva

Manter a vigilância 

em todos os casos 

de raiva

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Garantir em 80% a 

vacinação antirrábica 

dos cães na 

campanha nacional.

Garantir as ações 

necessárias para 

realização da campanha 

de vacinação antirrábica 

em conjunto com o 

Estado  para imunização 

de cães

Estruturado na meta 

de custeio das 

despesas permanentes

 R$                                  -   
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Indicadores 

Acompanhamento

Adequar Adequar a estrutura física Jan Dez VISA

Novo

Adquirir equipamentos, conforme o 

crescimento da demanda e o ingresso de 

profissionais visando a melhoria das 

ações executadas pela VISA

Jan Dez VISA

Manter

Utilizar indicadores de 

monitoramento,que subsidiem a 

elaboração de relatórios mensais                                               

Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter
Divulgar dados do monitoramento e 

conciliar ações descentralizadas
Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter
Inspecionar os estabelecimentos de 

interesse a saúde
Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter

Certificar (em conjunto com a ANVISA) 

Boas Práticas das empresas do 

Município.
Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter Avaliar documentação referente a 

medicamentos controlados.

Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

1.279.000,00720.000,00

41-Proporção de 

execuções de ações de 

vigilância sanitária 

consideradas 

necessárias 

Certificar (em 

conjunto com a 

ANVISA) Boas Práticas 

das empresas do 

Município.

Avaliar documentação 

referente a 

medicamentos 

controlados.

Manter estrutura física 

(espaço, 

equipamentos, 

mobiliários e insumos) 

e de recursos 

humanos adequada 

para a realização das 

ações. 

100% das ações 

pactuadas no   

PAVISA - Plano de 

Vigilância Sanitária 

executadas

Objetivo: Qualificação e expansão das ações de Vigilância Sanitária

Monitorar Distritos de 

saúde; Organizar e 

desenvolver ações 

estratégicas 

intersetoriais e 

descentralizadas. 

Inspecionar os 

estabelecimentos de 

interesse a saúde.

1, 3 e 

5
 R$             1.279.000,00  Vig 
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Manter

Avaliar os PGRSS dos geradores de 

resíduos de serviço de saúde cadastrados 

na VISA-M. 

Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter  Atender Denúncias. Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Contribuir no processo 

de contratação de 

serviços pelo SUS/ 

Credenciamento

Manter

Contribuir no processo de contratação 

de serviços pelo SUS/ Credenciamento 

conforme solicitação dos serviços.

Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Manter
Garantir a participação dos técnicos em 

evento da ANVISA, CVS, etc. 
Jan Dez VISA - -  R$                                  -   

Novo
Contratar profissionais técnicos para 

capacitações e garantir estrutura
Jan Dez VISA 50.000,00 Estruturado PAVISA  R$                                  -   5

Manter
Coletar e enviar para Instituto Adolfo 

Lutz amostras de água para análise
Jan Dez VISA 30.000,00 -

Manter Monitorar  resultados Jan Dez VISA - -

Manter

Referenciar ao distrito análises 

insatisfatórias para 

correlação/investigação de agravos à 

saúde

Jan Dez VISA - -

Manter Intervir em casos de risco à saúde Jan Dez VISA - -

Garantir a execução 

das ações do 

Programa.

Avaliar os PGRSS dos 

geradores de resíduos 

de serviço de saúde 

cadastrados na VISA-

M. Atender Denúncias.

41-Proporção de 

execuções de ações de 

vigilância sanitária 

consideradas 

necessárias 

53-Proporção de 

análises realizadas em 

amostras de água para 

consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez.

100% das ações 

pactuadas no   

PAVISA - Plano de 

Vigilância Sanitária 

executadas

Executar as ações do 

Programa de 

Qualidade da Água, 

através da coleta de 

amostras e análise 

dos parâmetros 

coliformes 

totais,cloro residual 

e turbidez de acordo 

com a demanda 

disponibilizada pelo 

Estado.

 R$                                  -   

Capacitar profissionais 

técnicos da VISA e 

desenvolver 

capacitações para o 

Setor Regulado, 

conforme cronograma 

anual.
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Executar ações 

educativas para a 

população e setores 

regulados conforme 

programação anual

Executar ações 

educativas conforme 

programação anual

Manter
Executar ações educativas conforme já 

especificadas na programação anual
Jan Dez VISA 50.000,00 -  R$                                  -   

Garantir a 

capacitação 

permanente para 

70% dos 

profissionais 

técnicos da VISA

Promover a 

participação em 

eventos e realizar 

capacitações no 

município segundo 

programação anual.

Novo
Contratar profissionais técnicos para 

capacitações e garantir estrutura
Jan Dez VISA 50.000,00 -  R$                                  -   5

900.000,00 1.279.000,00  R$             1.279.000,00 

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

100% de inspeções 

sanitárias em 

estabelecimento de 

alta complexidade 

(industrias de 

medicamentos, 

hospitais, UTIS, 

serviços de 

diagnóstico de 

câncer, entre 

outros).

     Garantir a estrutura 

adequada para 

realização das 

inspeções sanitárias e 

monitoramento dos 

riscos dos serviços de 

alta complexidade.

Manter

     Garantir a estrutura adequada para 

realização das inspeções sanitárias e 

monitoramento dos riscos dos serviços 

de alta complexidade (transporte, 

estrutura física,  mobiliário e 

equipamentos).

jan dez DEVISA - -  R$                                  -   

Taxa de 

estabelecimentos de 

alto risco 

cadastrados/estabecime

ntos de alto risco 

inspecionados

0,00 0,00  R$                                  -   

Objetivo: Prevenir e controlar os riscos oriundos da produção, comercialização e uso de bens e serviços, mediante o monitoramento dos risco sanitário.
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Indicadores 

Acompanhamento

Garantir que os 

casos suspeitos e/ou 

confirmados de 

doenças/agravos 

relacionados ao 

trabalho sejam 

notificados no 

município

Capacitar médicos da 

Atenção Básica e 

Especialidade para a 

emissão da Ficha de 

Notificação de 

Acidente e/ou Doença 

do Trabalho, no ARE e 

UPA Central. Capacitar 

médicos de Unidades 

Sentinelas e outras 

Instituições fontes de 

informação para a 

emissão da Ficha de 

Notificação de 

Acidente e/ou Doença 

do Trabalho, inclusive 

óbitos.

Manter

Garantir infraestrutura e material de 

apoio para realização de evento de 

capacitação para médicos.

jul dez CEREST 20.000,00 20.000,00  R$                   20.000,00 

40-Proporção de casos 

de doenças ou agravos 

relacionados ao 

trabalho notificados

Realizar campanhas 

educativas sobre 

saúde do 

trabalhador nas 

empresas e nos  

Distritos de Saúde

Realizar seminários e 

divulgação das ações 

do CEREST

Manter

Elaborar  material de apoio para 

realização de eventos educativos 

(Seminário com técnicos de segurança 

do trabalho, Seminário sobre prevenção 

de doenças do trabalho em postos de 

combustíveis com frentistas, Evento em 

"28 de Abril", Evento de "1º de Maio e V 

Seminário Saúde do Trabalhador", 

Seminário amônia), de São José do Rio 

Preto e área de abrangência do CEREST.                                                                                                

jan dez
CEREST,VI

SA
70.000,00 70.000,00  R$                   70.000,00 

Objetivo: Promover ações de vigilância em saúde do trabalhador
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Novo

Realizar levantamento das dez empresas 

com maior número de notificações de  

acidente de trabalho e efetuar reuniões 

junto às mesmas individualmente 

acompanhadas pelos sindicatos 

correspondentes sobre prevenção de 

acidente de trabalho.   

jan dez CEREST - -

Manter

Realizar reuniões junto às empresas 

individualmente acompanhadas pelos 

sindicatos correspondentes sobre 

prevenção de acidente de trabalho.                                                               

jan dez CEREST - -

Novo

Contratar RH (digitadores) com experiência 

nos Sistemas de Informação e Vigilância de 

Acidente de Trabalho (SIVAT).                                                                                                                                                                                 

jan dez CEREST 24.000,00 24.000,00  MAC 5

Manter
Garantir a locação de estrutura física 

adequada para sede CEREST
jan jun CEREST,TI 60.000,00 60.000,00  MAC 5

Novo
Adquirir software de informação e 

vigilância de acidente de trabalho
jan jun CEREST,TI 90.000,00 90.000,00  MAC 5

Novo

Garantir materiais e equipamentos 

suficientes para subsidiar as ações do 

CEREST (cadeiras ergonômicas, mesas 

escrivaninhas, ampliação e reposição de 

computadores, notebooks, coletes de 

segurança, uniformes, suporte para 

banner, gaveteiros, materiais gráficos, 

assinatura de revistas (CIPA e Proteção), 

trena digital, capacetes e calçados de 

segurança, geladeira, aparelhos telefônicos 

sem fio, PABX com mais de 12  ramais, 

aparelho de pressão arterial digital, 

lanternas, ar condicionado, duas máquinas 

de portões eletrônicos e máquinas 

fotográficas).              

jan dez CEREST 21.000,00 21.000,00  MAC 5

Novo

Elaborar termo de referência para  

aquisição de viatura para CEREST com ar 

condicionado

jan fev CEREST - -

Novo Encaminhar para processo licitatório fev abr CEREST - -

Novo Aquisição do veículo abr mai CEREST 55.000,00 9.440,00  MAC 5

340.000,00 294.440,00  R$                 294.440,00 

 R$                                  -   

Realizar campanhas 

educativas sobre 

saúde do 

trabalhador nas 

empresas e nos  

Distritos de Saúde

Realizar seminários e 

divulgação das ações 

do CEREST

 R$                 204.440,00 

Adequar a estrutura 

para as ações de 

vigilância em saúde do 

trabalhador. Manter o 

SIVAT- Sistema de 

Informação em 

acidente de trabalho.

Adequar a estrutura 

de vigilância em 

saúde do 

trabalhador
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Indicadores 

Acompanhamento

Apoiar e participar das atividades e 

eventos realizados pelo CMS/CIST 

voltados para a saúde do trabalhador 

(Ação inserida pela Comissão PAS/CMS)

jan dez
CMS, 

CEREST
- -

Contratar infraestrutura e material de 

apoio para realização de Seminário de 

Saúde do Trabalhador do SUS.

jan dez

CEREST,D

EVISA,DA

B,DAE

20.000,00 20.000,00  MAC 5

20.000,00 20.000,00  R$                   20.000,00 

D-07 15.127.674,14 12.468.341,66 12.468.341,66

Ampliar em 25% as 

ações previstas na 

Portaria para os 

municípios da área 

da abrangência

Desenvolver ações 

para estimular a 

participação da 

comunidade, dos 

trabalhadores e do 

controle social, 

articulado com as 

entidades 

representativas de 

trabalhadores do SUS. 

Garantir o registro dos 

acidentes e doenças 

do trabalho no SIVAT e 

estímulo à 

participação do 

controle social.

Novo  R$                   20.000,00 

Objetivo: Implementar e fortalecer a Política Municipal de Saúde do Trabalhador do SUS em conformidade com as diretrizes da Portaria MS n.º 1.823 
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter Nomear CFT. jan jan
GAB - DAF 

- DAJ
- -

Manter Realizar reuniões mensais da CFT. jan dez CFT - -

Manter
Obter acesso a fonte de informações de 

medicamentos baseada em evidências. 
jan dez

GAB - 

FMS - DAF
- -

Manter Publicar deliberações. jan dez CFT - -

Manter Publicar REMUME. jan jan
CFT - DAF - 

DAJ
- -

Manter Reproduzir REMUME. fev fev CFT - DAF 15.000,00 *

Manter Divulgar a REMUME. jan dez CFT - DAF - -

15.000,00 0,00  R$                                  -   

Diretriz 8 – Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.

Realizar reuniões 

mensais da Comissão 

de Farmácia e 

Terapêutica para 

avaliar as solicitações 

de inclusão/exclusão 

de medicamentos, em 

consonância com 

critérios 

epidemiológicos, 

técnicos, científicos e 

econômicos.

Objetivo: Revisar e publicar anualmente a relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME).

 R$                                  -   
Portaria de publicação 

da REMUME.

Publicar a REMUME 

2014.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter Elaborar planilha de compra. jan dez DAF - -

Manter
Monitorar semanalmente estoques emn 

consonância com o CMM. 
jan dez DAF - -

Manter

Realizar estudos econômicos e logísticos 

para definir tempo de estoque de cada 

item. 

jan dez DAF - -

Manter Solicitar abertura de licitação. jan dez DAF - -

Manter
Elaborar solicitações de compra e 

empenho. 
jan dez DAF - -

Manter
Monitorar solicitações de compra e 

empenhos. 
jan dez DAF - -

Manter Adquirir medicamentos. jan dez
DADM - 

FMS
13.890.876,00 11.645.000,00

1, 2 e 

5

Manter
Elaborar cronograma de entrega de 

medicamentos. 
jan dez DAF - -

Manter Monitorar entrega dos medicamentos. jan dez DAF - -

Manter Acompanhar contrato. jan dez
DAF-

DADM
- -

Manter Notificar atrasos nas entregas. jan dez
DAF-

DADM
- -

13.890.876,00 11.645.000,00  R$           11.645.000,00 

Aprovar orçamento 

municipal para a 

compra dos 

medicamentos da 

REMUMEde forma 

atender ao CMM e 

Manter os estoques 

em níveis suficientes 

para regularidade no 

abastecimento.

 R$           11.645.000,00 

Objetivo: Garantir a aquisição regular dos medicamentos da REMUME em quantidade e prazo necessários ao abastecimento da rede municipal. 

100% dos 

medicamentos da 

REMUME adquiridos 

em tempo adequado 

para atender ao 

CMM (Consumo 

médio mensal)

Proporção de unidade 

de medicamentos 

solicitadas e atendidas.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Garantir custeio dos recursos humanos da 

Assistência Farmacêutica
jan dez DAF 691.980,00 691.980,00

Manter

Garantir custeio das despesas 

permanentes, insumos e serviços das 

Unidades  Assistência Farmacêutica.

jan dez DAF - -  Gestão 1

Manter

Garantir o custeio dos convênios instruídos 

para cumprimento dos planos de trabalho 

de acordo com os indicadores municipais 

de saúde

jan dez DAF 139.000,00 139.000,00

Novo Estudar indicadores do COAP. mar mar DAF - -

Novo
Identificar ações pactuadas onde está 

inserida a Assistência Farmacêutica. 
mar mar DAF - -

Novo
Definir processo de trabalho do 

farmacêutico nessas atividades. 
mar mar DAF - -

Novo Definir desfechos que serão monitorados. mar mar DAF - -

Novo
Avaliar impacto das na melhoria das 

condições de saúde da população assistida.
abr dez DAF - -

Novo Estudar indicadores do COAP. mar mar DAF - -

Novo
Identificar ações pactuadas que estão 

inseridas na Assistência Farmacêutica. 
mar mar DAF - -

Novo
Definir processo de trabalho do 

farmacêutico nessas atividades. 
mar mar DAF - -

Novo Definir desfechos que serão monitorados. mar mar DAF - -

Novo

Avaliar impacto das na melhoria das 

condições de saúde da população assistida. 

Realizar estudo econômico da ação.

abr dez DAF - -

830.980,00 830.980,00  R$                 830.980,00 

Definir processo de 

avaliação que 

aponte para os 

custos do cuidado.

Garantir o 

funcionamento dos 

serviços de 

Assistência 

Farmacêutica

Garantir o custeio dos 

serviços de Assistência 

Farmacêutica

Indicadores de 

resultados definidos.

Objetivo: Qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica por meio do monitoramento de indicadores que determinem a eficiência do serviço.

Estabelecer 

indicadores que 

permitam medir 

mudanças nos 

desfechos em saúde, 

em consonância com 

as ações prioritárias de 

saúde no município.

 R$                 830.980,00 

Indicadores de 

resultados definidos.

Definir processo de 

avaliação que 

aponte para 

resultados na área 

de saúde.

Estabelecer 

indicadores que 

permitam medir 

mudanças nos 

desfechos em saúde, 

em consonância com 

as ações prioritárias de 

saúde no município.

 R$                                  -   

 R$                                  -   
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Agendar reunião para discussão do 

tema. 
abr abr DAF - -

Manter Revisar protoclos. abr abr DAF - -

Manter Atualizar legislação. abr abr DAF - -

Manter Validar processos. abr abr DAF - -

Manter Reproduzir manual. mai mai DAF 5.000,00 *

Manter
Monitorar estoques e prazos dos 

processos. 
jan dez CAFB - -

Manter
Solicitar as aquisições conforme prazos 

estabelecidos.
jan dez CAFB - -

Manter
 Elaborar relatório a partir da prestação 

de contas. 
jan dez CAFB - -

Manter Avaliar jan dez CAFB - -

Proporção valor custo 

total da farmácia x valor 

inutilização.

 R$                                  -   

95% dos 

medicamentos da 

REMUME adquiridos 

através da 

modalidade de 

licitação pregão.

Rever, publicar 

normas e capacitar os 

recursos humanos em 

todas as etapas do 

Assistência 

Farmacêutica. 

Capacitar os 

prescritores e divulgar 

aos usuários sobre os 

fitoterápicos da 

REMUME.

Manual publicado. R$                                  -   

Definir prazos e fluxos 

de aquisição de 

medicamentos 

conjuntamente com o 

FMS e a Gerência de 

Compras.

Objetivo: Qualificar os processos de trabalho desenvolvidos no âmbito do ciclo da Assistência Farmacêutica para garantir acesso e uso racional dos medicamentos da REMUME.

Rever Manual da 

Assistência 

Farmacêutica.
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Manter Definir cronograma anual. jan jan DAF - -

Manter Publicar e divulgar cronograma. jan jan DAF - -

Manter Monitorar data da solicitação do pedido. jan dez DAF - -

Manter Avaliar resultados. jan dez DAF - -

Manter
Contratar dois técnicos farmácia, 

prioritariamente por concurso público. 
jan fev

DAF - RH - 

FMS 
48.956,04 *

Manter
Adquirir veículo para atender a 

demanda. 
jan mar

DAF - 

DADM - 

FMS 

95.000,00 *

Manter

Definir junto a equipe de saúde os 

pacientes que devem ser incluídos em 

consulta farmacêutica. 

jan jan DAF - DAB - -

Manter
Definir recursos para a realização da 

consulta farmacêutica. 
jan jan DAF - DAB - -

Manter Realizar consulta farmacêutica. jan dez DAF - DAB - -

Manter
Reproduzir impressos com legenda sobre 

uso de medicamentos. 
jan abr

DAF - PLAN - 

DADM - 

FMS

- -

Manter
Confeccionar embalagem para o 

transporte de medicamentos. 
jan abr

DAF - PLAN - 

DADM - 

FMS

- -

Manter Faturar a consulta no SIS SUS. jan dez
DAB - 

DERAC
- -

Manter
Digitar dados sobre consulta na planilha 

de monitoramento. 
jan dez DAF - -

Manter Avaliar rotina estabelecida. jan dez DAF - DAB - -

 R$                                  -   
Número de consultas 

farmacêuticas.

Proporção de entregas 

realizadas de acordo 

com o cronograma.

Definir cronograma de 

entrega e os recursos 

necessários ao seu 

cumpirmento.

Realizar consulta 

farmacêutica em 

pacientes 

identificados pela 

equipe de saúde 

com necessidade de 

intervenção.

Realizar a consulta 

farmacêutica em 

pacientes identificados 

segundo critérios 

definidos.

 R$                                  -   

100% dos 

medicamentos 

distribuídos pela 

Farmácia Central de 

acordo com o 

cronograma de 

entrega.
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Novo

Definir junto a equipe de saúde fluxo de 

informação sobre pacientes que 

retornam com prescrições de outros 

serviços. 

jan jan DAB - DAF - -

Novo
Definir recursos para a realização da 

consulta farmacêutica. 
jan jan DAF - DAB - -

Manter Realizar consulta farmacêutica. jan dez DAF - DAB - -

Manter Identificar discrepâncias. jan dez DAF - -

Novo Faturar a consulta no SIA SUS. jan dez
DAB - 

DERAC
- -

Novo
Digitar dados sobre consulta na planilha 

de monitoramento. 
jan dez DAF - -

Novo
Elaborar planilha para digitar 

discrepâncias. 
jan jan DAF - -

Manter Avaliar rotina estabelecida. jan dez DAF - DAB - -

Novo
Viabilizar controle de pendências no 

sistema informatizado. 
jan jan DAF - TI - -

Manter Avaliar. jan dez DAF - TI - -

148.956,04 0,00  R$                                  -   

100% dos 

medicamentos da 

REMUME 

distrbúidos às 

farmácias das 

Unidades de Saúde 

em até 30 dias após 

o pedido 

cronograma.

 R$                                  -   

Proporção de 

discrepância de 

medicamentos 

encontradas nas 

prescrições.

Proporção unidade de 

medicamentos 

solicitadas pelas 

unidades de saúde e 

enviados pela Farmácia 

Central no período de 1 

mês.

 R$                                  -   

Estabelcer fluxo de 

informação e captação 

de pacientes 

atendidos nos diversos 

níveis de assistência 

do SUS.

Adquirir e monitorar a 

aquisição de 

medicamentos para 

atender ao consumo 

médio mensal .

20% dos pacientes 

com DANT atendidos 

em distintos níveis 

de assistência 

identificados e 

incluídos em 

consulta 

farmacêutica.
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e
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o
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Indicadores 

Acompanhamento

Adequar Realizar inspeções períódicas. jan dez

DAF - DAB 

- FMS - 

DADM

- -

Proporção de farmácias 

estruradas e equipadas 

em consonância com a 

legislação sanitária 

vigente.

Adequar Definir prioridades. jan jan
DAF - DAB 

- FMS - 

DADM

- -

Adequar
Solicitar aquisição de móveis e 

equipamentos.
jan jan

DAF - DAB 

- FMS - 

DADM

- -

0,00 0,00  R$                                  -   

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
P

ra
zo

 In
ic

ia
l

P
ra

zo
 f

in
al

R
e

sp
o

n
sá

ve
l

Estimativa de Recurso 
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R
e
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o
s

Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Monitorar tempo de cada dispensação 

de acordo com parametrização. 
jan dez DAF - -

Manter

Contratar  técnico de farmácia por 

concurso público de acordo com 

expansão da rede.

fev fev
DAF - RH - 

FMS
318.214,27 *

100% das farmácias 

com farmacêutico na 

totalidade do período 

de funcionamento, 

conforme legislação.

Contratar 

farmacêutico 

prioritariamente por 

concurso público.

Manter
Contratar farmacêutico prioritariamente 

por concurso público.
fev fev

DAF - RH - 

FMS
180.283,08 *  R$                                  -   

Proporção de unidades 

de saúde com 

farmacêutico na 

totalidade do período 

de atendimento.

498.497,35 0,00  R$                                  -   

Capacidade instalada 

das farmácias com 

tempo médio de 

atendimento por 

dispensação em 4 

minutos.

 R$                                  -   

80% das farmácias 

das unidades 

equipadas e 

estruturadas de 

acordo com boas 

práticas de 

armazenamento de 

medicamentos.

56-Percentual de 

indústrias de 

medicamentos 

inspecionadas pela 

Vigilância Sanitária, no 

ano

Objetivo: Melhorar a área de armazenamento e dispensação de medicamentos da Farmácia Central e Unidades de Saúde da Atenção Básica e Especializada.

Prover equipamentos 

e outros recursos 

necessários a 

manutenção da 

estabilidade dos 

medicamentos.

90% das unidades 

adequadas com 

técnicos de farmácia 

de acordo com a 

parametrização.

Adequar capacidade 

instalada para 

atendimento, 

conforme 

parametrização para o 

tempo de 4 minutos.

 R$                                  -   

Objetivo: Adequar recursos humanos em farmácia de acordo com os parâmetros definidos pela SMS e legislação farmacêutica.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter Definir periodicidade. jan dez
DAF -DAE - 

DAB
- -

Manter Organizar agenda. jan dez
DAF -DAE - 

DAB
- -

Manter
Capacitar profissionais quanto ao uso 

racional. 
jan dez

DAF -DAE - 

DAB
- -

Manter Avaliar tipo de apoio necessário. jan dez
DAF -DAE - 

DAB
- -

Manter Definir processos na tomada de decisão. jan dez
DAF -DAE - 

DAB
- -

incluir Definir grupo de trabalho. mai mai DAF  - -

incluir
Realizar estudos de utilização de 

medicamentos. 
jun dez DAF  - -

incluir
Definir informações que precisam ser 

divulgadas.
jun dez

DAF - 

PLAN - 

DEVISA

- -

incluir  Definir meio de comunicação. jun jun

DAF - 

PLAN - 

DEVISA

- -

incluir Publicar informações. jun dez

DAF - 

PLAN - 

DEVISA

- -

0,00 0,00  R$                                  -   

Definir profissionais 

que participarão dos 

grupos e metodologia 

de ação.

Estabelecer grupo de 

trabalho e desenvolver 

estratégias de 

comunicar 

informações sobre 

medicamentos. 

Objetivo: Promover ações de incentivo ao uso racional de medicamentos.

Proporção de grupos de 

uso racional de 

medicamentos em 

Unidades de Saúde.

 R$                                  -   

Ferramentas de 

comunicação 

estabelecidas.

Desenvolver 

ferramentas de 

comunicação sobre 

uso racional de 

medicamentos para 

prescritores e 

usuários.

 R$                                  -   

50% das Unidades 

de Saúde realizando 

grupos de uso 

racional de 

psicotrópicos
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Indicadores 

Acompanhamento

Novo

Definir com a equipe da unidade de 

saúde fluxo de encaminhamento dos 

pacientes para inclusão em 

acompanhamento. 

jan jan DAF - DAB - -

Novo Estabelecer plano farmacoterapêutico. jan dez DAB - -

Novo

Estabelecer metas em consonância com 

o protocolo de HAS e concordância do 

paciente. 

jan dez DAB - -

Novo Avaliar resultados. jan dez DAF - DAB - -

Manter Alimentar planilha de monitoramento. jan dez DAF - -

Novo

Definir com a equipe da unidade de 

saúde fluxo de encaminhamento dos 

pacientes para inclusão em 

acompanhamento. 

jan jan DAF - DAB - -

Novo Estabelecer plano farmacoterapêutico. jan dez DAB - -

Novo

Estabelecer metas em consonância com 

o protocolo de HAS e concordância do 

paciente. 

jan dez DAB - -

Novo Avaliar resultados. jan dez DAF - DAB - -

Manter Alimentar planilha de monitoramento. jan dez DAF - -

Identificar os 

pacientes, estabeler 

plano terapêutico e 

avaliar resultados.

5% dos pacientes 

eleitos em 

consonância com o 

protocolo de HAS 

incluídos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

5% dos pacientes 

eleitos em 

consonância com o 

protocolo de DM 

incluídos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

Objetivo: Implantar acompanhamento farmacoterapêutico.

 R$                                  -   

Proporção de pacientes 

com HAS inclúidos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

Identificar os 

pacientes, estabeler 

plano terapêutico e 

avaliar resultados.

Proporção de pacientes 

com DM inclúidos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

 R$                                  -   
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Novo

Definir com a equipe da unidade de 

saúde fluxo de encaminhamento dos 

pacientes para inclusão em 

acompanhamento. 

jan jan DAF - DAB - -

Novo Estabelecer plano farmacoterapêutico. jan dez DAB - -

Novo

Estabelecer metas em consonância com 

o protocolo de HAS e concordância do 

paciente. 

jan dez DAB - -

Novo Avaliar resultados. jan dez DAF - DAB - -

Manter Alimentar planilha de monitoramento. jan dez DAF - -

0,00 0,00  R$                                  -   

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter
Capacitar profissionais da Farmácia 

Popular
jan dez DAF 2.000,00 * 5

Manter Reproduzir materiais educativos jan dez DAF 2.000,00 * 5

Manter Garantir custeio da Farmácia Popular jan dez
DAF - 

DADM
116.000,00

Estruturado no custeio dos 

convênios
5

Farmácia Popular 

funcionando.

120.000,00 0,00  R$                                  -   

 R$                                  -   

Identificar os 

pacientes, estabeler 

plano terapêutico e 

avaliar resultados.

Manter quadro de 

recursos humanos e 

suprir necessidades em 

relação a 

equipamentos, 

insumos, manutenção.

Proporção de pacientes 

com DM inclúidos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

Garantir 

funcionamento da 

Farmácia Popular.

 R$                                  -   

5% dos pacientes 

com doenças 

respiratórias 

incluídos em 

acompanhamento 

farmacoterapêutico.

Objetivo: Manter funcionamento da Farmácia Popular do Brasil de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter Monitorar estoques . jan dez DAF - -

Manter Elaborar planilha de compra. jan dez DAF - -

Manter Solicitar abertura de licitação. jan dez CAFB - -

Manter
Elaborar solicitações de compra e 

empenho. 
jan dez CAFB - -

Manter
Monitorar solicitações de compra e 

empenhos. 
jan dez

DAF-CAFB-

DADM
- -

Manter
Elaborar cronograma de entrega de 

medicamentos. 
jan dez

Setor de 

Ordens 

Judiciais

- -

Manter Adquirir medicamentos jan dez

DAF  

ADM - 

FMS

400.000,00 400.000,00

Manter Monitorar entrega dos medicamentos. jan dez DAF - -

Manter Acompanhar contrato. jan dez DAF-CAFB - -

Manter Notificar atrasos nas entregas. jan dez
DAF-CAFB-

DADM
- -

400.000,00 400.000,00  R$                 400.000,00 

D-08 15.904.309,39 12.875.980,00 12.875.980,00

Prover recursos 

orçamentários  para a 

compra dos 

medicamentos de 

Demandas Judiciais 

dentro do prazo legal 

e Manter os estoques 

em níveis suficientes 

para atendimento das 

demandas já 

existentes.

Proporção de unidade 

de medicamentos 

solicitadas e atendidas.

 R$                 400.000,00 

100% dos 

medicamentos de 

Demandas Judiciais 

adquiridos em 

tempo adequado 

para o seu 

atendimento.

Objetivo: Garantir a aquisição regular dos medicamentos de Demandas Judiciais em quantidade e prazos necessários para o atendimento das mesmas. 
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Monitorar e Manter atualizado os 

serviços de saúde suplementar divididos 

de acordo com grupo de atuação.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Elaborar estudos com estratégias de 

ações integradas do SUS com a Saúde 

Suplementar

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Realizar encontros para tomada de 

decisões junto aos parceiros
jan dez

Todos 

departam

entos

- -

0,00 0,00  R$                                  -   

D-09 0,00 0,00 0,00

Diretriz 9 – Aprimoramento da regulação e da fiscalização da saúde suplementar, com articulação da relação público-privado, com geração de maior racionalidade e qualidade no setor 

de saúde.

Objetivo: Implementar a articulação da relação público-privado visando maior racionalidade e qualidade no setor de saúde

 R$                                  -   

Implantar 

estratégias de 

articulação do SUS 

com a saúde 

suplementar

Monitorar e 

acompanhar as ações 

dos serviços de saúde 

suplementar. 

Desenvolver ações 

integradas a partir das 

estratégias adotadas 

pela SMS: Manual 

Crescendo com Saúde, 

notificação dos 

agravos de notificação 

compulsória, 

SISMAMA e SISCOLO, 

imunização e outras.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Organizar oficinas para estudo dos 

indicadores de saúde e estratégias e 

ações prioritárias

jan mar SMS - -

Manter Monitorar as pesquisas jan dez PLAN - -

Manter
Realizar seminários sobre resultados de 

pesquisas e divulgação no site da SMS.
ago dez PLAN - -

Promover discussões 

com as Instituições 

de Ensino para 

revisão e 

implantação de 

novos protocolos de 

assistência em saúde 

Promover discussões 

com as Instituições de 

Ensino para revisão e 

implantação de novos 

protocolos

Manter

Organizar oficinas em conjunto com as 

Instituições de ensino e DRSXV para 

implantação das RAS e linhas de cuidado 

prioritárias

jan dez SMS - -  R$                                  -   

0,00 0,00  R$                                  -   

D-10 0,00 0,00 0,00

Propor as prioridades 

das linhas de pesquisa 

às IES. Apoiar e 

monitorar a realização 

das pesquisas em 

desenvolvimento.

 R$                                  -   

Diretriz 10 – Fortalecimento do complexo produtivo e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de desenvolvimento econômico, social e 

sustentável, com redução da vulnerabilidade do acesso à saúde.

Apoiar a realização 

de estudos em 

parceria com as  IES 

que contribuam para 

o fortalecimento das 

ações em saúde

Objetivo: Fomento a produção científica com foco nas vulnerabilidades à saúde.
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Elaborar em conjunto com universidades 

parceiras um plano de educação permanente 

para qualificação das redes e do processo de 

integração ensino e serviço.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Elaboração e contratação de serviços gráficos 

conforme planejamento por departamento.
jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Promover a II Jornada de atualização de saúde, 

incapacidade e deficiência (local e coffee para 

100 pessoas)

jan dez DAE 1.000,00 *

Manter
Contribuir para a realização do Curso de BLS 

para os profissionais da Atenção Especializada
jan dez DAE - -

Manter
Contribuir para a realização de oficina para 

Violência Auto provocada
jan dez DAE - -

Manter
Contribuir para a realização de 02 

treinamentos para Técnicos de Radiologia 

(março e outubro)

jan dez DAE - -

Manter

Contribuir para a realização de 02 

treinamentos para atendimentos em 

emergências de intercorrências relacionados 

aos exames.

jan dez DAE - -

Manter

Capacitar técnicos da equipe DERAC sobre o 

processamento da produção da RAS e novo 

sistema de processamento de cadastro a ser 

implantado pelo Ministério da Saúde

jan dez DERAC 22.000,00 -

Manter
Garantir o pagamento de diárias para 

participação em eventos 
fev jan

Todos 

departam

entos

75.000,00  Gestão 1

Novo

Implementar Política Municipal de 

Humanização com a criação de Comitê 

Municipal com participação do controle social 

(Ação incluída pela Comissão PAS/CMS)

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Implementar ações 

de educação 

permanente para 

qualificação das 

redes de atenção 

pactuadas

Promover a educação 

permanente para os 

trabalhadores do SUS.  

Garantir a participação 

dos trabalhadores em 

eventos científicos, 

congressos, 

seminários, encontros 

e outros. Elaborar e 

produzir material 

educativo para as 

ações de educação 

permanente.

 R$                   75.000,00 

Diretriz 11 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

Objetivo: Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS
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Manter

Encaminhar ao GES o planejamento das 

atividades educativas em saúde 

pretendida no ano.

jan jan

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Elaborar termo de referência solicitando 

recursos necessários para a realização 

das capacitações programadas.

jan mar

Todos 

departam

entos

- -

23.000,00 75.000,00  R$                   75.000,00 
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Realizar oficinas para qualificar a rede de 

assistência ao portador de doenças 

crônicas  através da pactuação, 

implementação protocolos, revisão do 

processo de trabalho entre outros.

jan jul

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Elaborar e publicar um plano de 

integração ensino serviço de 

estruturação dos distritos escola. 

jan mar PLAN - -

Manter
Implantar processo de planejamento e 

monitoramento de metas e ações
jan dez PLAN - -

Manter

Implantar  em conjunto com as 

instituições de ensino  projeto específico 

por distrito escola em consonância com 

as diretrizes do MEC e MS

mar jul PLAN - -

Planejar 

conjuntamente, 

acompanhar e 

avaliar 100% dos 

campos de estágio 

dos cursos técnicos, 

graduação e pós 

graduação 

desenvolvidos nos 

serviços de saúde do 

município.

Integrar as 

capacitações 

propostas pela área 

de Vigilância em 

Saúde com as 

necessidades dos 

outros setores.

Discutir e implantar 

estratégias visando a 

integração ensino serviço. 

Apoiar e promover a 

aproximação dos 

movimentos de educação 

em saúde na formação 

dos profissionais de 

saúde.

Elaborar cronograma 

anual de capacitações da 

V.E. em conjunto com 

demais departamentos 

atendendo as situações 

de rotinas e as 

excepcionais. Garantir 

infra-estrutura necessária 

para a realização das 

capacitações 

programadas

Planejar e 

desenvolver ações 

visando a Integração 

Ensino Serviço

 R$                                  -   

Programar e 

desenvolver as ações 

da Integração Ensino 

Serviço contemplando 

cursos técnicos 

profissionalizantes, de 

nível superior (público 

e privado) e ligas 

acadêmicas.

Objetivo: Implementar ações para fortalecimento da integração ensino e serviço

 R$                                  -   

 R$                                 -   
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Manter

Monitorar os indicadores COAP de 

inserção de alunos, residentes na rede 

de atenção SUS

jan dez PLAN - -

58-Proporção de novos 

e/ou ampliação de 

programas de residência 

de medicina da família e 

comunidade e da 

residência 

multiprofissional em 

atenção básica/saúde da 

família/saúde coletiva 

Manter

Articular entre os departamentos da SMS 

e instituições de ensino a elaboração de 

projetos de acordo com editais 

publicados.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

59-Proporção de novos 

e/ou ampliação de 

programas de residência 

médica em psiquiatria e 

multiprofissional em 

saúde mental

0,00 0,00 0,00

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS
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Indicadores 

Acompanhamento

Novo

Manter as atividades da Mesa de 

Negociação Permanente, conforme 

Regimento Interno

jan dez SMS - -

61-Proporção de 

trabalhadores que 

atendem ao SUS, na 

esfera pública, com 

vínculos protegidos

Novo

Criar Comissão Permanente da Gestão 

dos Trabalhadores no SUS municipal com 

participação do controle social (Alterado 

pela Comissão PAS/CMS)

jan dez SMS - -

62-Número de mesas ou 

espaços formais  de 

negociação permanente 

do SUS, implantados e/ou 

mantidos em 

funcionamento

0,00 0,00  R$                                  -   

D-11 23.000,00 75.000,00 75.000,00

Desenvolver em 

conjunto com os 

departamentos da 

SMS as ações 

pactuadas nos 

projetos Pró-Saúde, 

PET-Saúde, Pró-

Residência e 

Residências 

Multiprofissionais, 

de acordo com 

editais do Ministério 

da Saúde e portarias 

vigentes 

 R$                                  -   

Objetivo: Desenvolver estratégias para fixação dos profissionais no SUS

Viabilizar a 

implantação de 

Projeto para 

Valorização dos 

Trabalhadores do 

SUS Municipal

 R$                                  -   

Programar e 

desenvolver as ações 

de acordo com as 

pactuações dos 

projetos.

Elaborar e discutir  

Projeto de Valorização 

dos Trabalhadores do 

SUS Municipal
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Indicadores 

Acompanhamento

Manter

Participar das discussões junto ao 

Colegiado Gestor Reginal em relação a 

assinatura do contrato organizativo de 

ação pública, com definição de 

responsabilidades recíprocas em relação 

à população.

jan dez SMS - -

Manter

Promover a discussão entre os 

departamentos sobre as diretrizes do 

COAP.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Realizar a discussão sobre as redes de 

atenção à saúde construindo os 

desenhos das redes e pactuando fluxos 

de atendimento entre as esferas de 

gestão responsável. 

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Ampliar a divulgação das experiências 

exitosas.
jan dez PLAN - -

 R$                                  -   

Objetivo: Implementar o modelo de gestão da Secretaria de Saúde visando a garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados.

Implementar COAP- 

Contrato 

Organizativo da Ação 

Pública de acordo 

com as diretrizes 

interfederativas

 R$                                  -   

Diretriz 12 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, 

participação social e financiamento estável.

Indicadores de 

Acompanhamento- 

COAP

Discutir e pactuar entre 

os gestores definindo os 

quantitativos físicos e 

financeiros das ações e 

serviços de saúde a 

serem desenvolvidos, 

no âmbito regional, a 

fim de contemplar os 

objetivos e metas 

estabelecidos no 

Planejamento Integrado 

da Saúde, bem como os 

fluxos de referência 

para sua execução, nas 

ações de assistência a 

saúde, de promoção, de 

vigilância (sanitária, 

epidemiológica e 

ambiental) e de 

assistência 

farmacêutica. 

Manter e 

implementar as 

discussões das  

Redes Distritais

Propor 

prioritariamente a 

reorganização da 

assistência 

farmacêutica, urgência 

e emergência, 

reabilitação e 

psicossocial nos  

Distritos de Saúde

Página 99



Programação Anual de Saúde 2014 - São José do Rio Preto

Manter
Elaborar e monitorar o relatório de 

gestão 2013
jan fev

Todos 

departam

entos

- -

Manter Elaborar o PAS 2015 fev abr

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Implantar diagrama de gantt para 

monitorar as ações específicas de 2014 e 

monitorar o PAS 2014

jan dez PLAN - -

Manter

Realizar planejamento conjunto das 

ações, projetos e protocolos a serem 

implantados.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Realizar monitoramento mensal da 

gestão financeira , contábil e 

orçamentária 

jan dez FMS - -

Manter
Elaborar ferramentas de economia da 

saúde.
jan dez FMS - -

Manter
Acompanhar os recursos financeiros 

destinado à execução de projetos.
jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Participar dos estudos para elaboração 

de projetos em conjunto com 

departamentos.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Promover o fomento do planejamento 

participativo na SMS e com outras 

secretarias de acordo com diretrizes do 

MS.

jan dez PLAN - -

Manter
Realizar o monitoramento das ações e 

metas pactuadas 
jan dez PLAN - -

Manter

Realizar discussão do monitoramento 

com todos os departamentos realizando 

os encaminhamentos pertinentes.

jan dez PLAN - -

Desenvolver a 

gestão 

orçamentária, 

financeira e contábil 

do Fundo Municipal 

de Saúde

Elaborar e apresentar 

aos departamentos 

monitoramento 

mensal da gestão 

financeira , contábil e 

orçamentária 

 R$                                  -   

Implementar as 

estratégias do 

planejamento 

participativo e 

monitoramento na 

gestão 

Consolidar a gestão da 

informação do SUS 

para propiciar 

transparência e 

subsidiar a tomada de 

decisão.Planejar de 

forma conjunta todas 

as ações, projetos e 

protocolos a serem 

implantados

Fomentar o 

planejamento 

participativo na SMS e 

com outras 

secretarias. Monitorar 

e avaliar junto aos 

departamentos de 

saúde sobre as ações e 

metas pactuadas.

 R$                                  -   

Número de plano de 

saúde enviado ao 

Conselho de Saúde

 R$                                  -   

Manter a cultura de 

planejamento, 

monitoramento e 

avaliação com 

ênfase na 

construção coletiva

Indicadores 

orçamentários e 

financeiros
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Manter

Analisar os dados para compor as 

informações em saúde e garantir a 

ampla divulgação.

jan dez PLAN - -

Manter

Divulgar e participar semanalmente do 

grupo de atualização sobre portarias, 

artigos e normas vigentes 

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter

Promover discussões das informações 

em saúde para encaminhamentos 

pertinentes e tomada de decisões.

jan dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Implantar o Projeto Empresa Saudável 

através da integração ensino e serviço.
fev fev

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Monitorar as ações do Projeto Empresa 

saudável
fev dez

Todos 

departam

entos

- -

Manter
Apresentar monitoramento 

quadrimestral das ações executadas
jan dez

Todos 

departam

entos

- -

0,00 0,00  R$                                  -   

Discutir e elaborar 

estratégias de parcerias 

com outras instituições 

e empresas do 

município para 

implantar o Projeto 

Empresa Saudável, 

visando a melhoria das 

condições de saúde dos 

trabalhadores, 

ampliando o acesso e 

estimulando o 

autocuidado.

 R$                                  -   

Discutir e elaborar 

estratégias para 

implantar Projeto 

Empresa Saudável 

no município

Qualificar e ampliar 

o uso da informação 

em saúde

Integrar a análise dos 

dados para compor as 

informações do 

sistema de saúde 

local,

assegurando a 

divulgação aos setores 

envolvidos.

 R$                                  -   
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Indicadores 

Acompanhamento

Implantar para os 

usuários cadastrados 

nos Serviços da

Rede Municipal de 

Saúde o Cartão 

Nacional de Saúde 

de acordo com 

disponibilização pelo 

Minstério da Saúde

Disponibilizar o cartão 

em todos os Serviços 

da Rede Municipal de 

Saúde. Integrar o 

SISsaúde ao CADSUS.

Novo
Adquirir impressoras e insumos 

necessários
jul dez DERAC /TI - *  R$                                  -   

% de usuários 

cadastrados

0,00 0,00  R$                                  -   
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Indicadores 

Acompanhamento

Garantir o 

funcionamento das 

atividades da 

Ouvidoria

Garantir o custeio das 

atividades da 

Ouvidoria e 

acessibilidade ao 

serviço de ouvidoria e 

sala sigilosa

Novo

Aumentar ouvidoria (sala sigilosa) e 

divulgar a Ouvidoria através de folders, 

cartazes e site.

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
65-Número de 

ouvidorias implantadas

Objetivo: Implementar o canal de acesso da população para sugestões, reclamações, denúncias de violações dos direitos enquanto usuários do SUS

Objetivo: Implantar o CARTAO NACIONAL DE SAÚDE
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Manter pelo Sistema 

OUVIDORSUS Nível II 

que 100% das 

Ouvidorias sejam 

encaminhadas, 

respondidas e 

atendidas conforme 

preconizado pelo 

Ministério da Saúde

Atender 100% das 

demandas.
Manter

Responder todas as solicitações, 

sugestões, reclamações, informações, 

elogios e denúncias

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
 Ouvidorsus e 

monitoramento interno

Informatizar 100% 

das Ouvidorias 

recebidas via e-mail, 

pessoalmente, via 

telefone e carta 

através do 

Ouvidorsus nível I.

Qualificar processo de 

trabalho e interagir 

com o Disque Saúde 

(CMS)

Manter

Interagir sempre que necessário as 

demandas de ouvidorias da SMS e 

Disque Saúde

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
 Ouvidorsus nível I e 

monitoramento interno

Capacitar  os 

gestores da rede 

municipal de saúde 

quanto as ações de 

ouvidoria

Capacitar gestores 

quanto a utilização do 

ouvidorsus nível I e 

conclusão das 

ouvidorias

Manter

Realizar Treinamentos teóricos e práticos 

para todos os membros da Rede 

(Gestores, Coordenações, Gerentes, e 

Funcionários) para informatização das 

ouvidorias

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
Nº de gestores 

capacitados

Manter  a 

elaboração de 

indicadores  que 

sirvam de Suporte 

Estratégico para 

melhorias de gestão 

em saúde.

Elaborar indicadores 

norteadores da gestão 

em saúde do 

município, incluindo 

os de resolutividade.

Manter
Apresentar relatórios OUVIDORSUS 

NÍVEL II para gestores de saúde
jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   

 Ouvidorsus e 

monitoramento interno
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Garantir  busca ativa 

de nível de 

satisfação de 

usuários em todos os 

aspectos dos 

serviços de saúde  

através de 

Questionário de 

Satisfação.

Avaliação da 

Satisfação de usuários
Manter

Visita em 100% das Unidades de Saúde e 

serviços de saúde prestados a população 

com a realização de questionário pré-

formulado pelo Ministério da Saúde.

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   

Questionário pré-

formulado pelo DOGES- 

Ministério da Saúde

Manter caixinhas de 

sugestões nas 

Unidades de Saúde 

do Município

Manter fácil acesso da 

população ao serviço 

de ouvidoria

Manter

Monitorar caixinhas de sugestões em 

todos os Serviços de Saúde e garantir 

respostas para todas as ouvidorias.

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
monitoramento e 

relatórios

Estimular a 

participação dos 

funcionários nas 

ações de ouvidoria 

nas Unidades de 

Saúde

Incentivar o registro 

de ouvidorias pelos 

funcionários. 

Monitorar o registro 

de ouvidorias de 

funcionários

Manter

Estimular a participação dos funcionários 

e realizar formulários de Ouvidoria de 

Funcionários

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   
nº de ouvidorias de 

funcionários

Manter 100% do 

atendimento 

padronizado das 

teleatendentes da 

Ouvidoria pelo 

Ministério da Saúde 

Manter atendimento 

padronizado
Manter

Manter educação contunuada das 

teleatendentes para utilização do 

Manual

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   

 Gravação dos 

atendimento avaliando 

a qualidade dos serviços 

prestados pela 

ouvidoria, Ouvidorsus e 

monitoramento interno

Manter  100% de  

gravação das 

demandas 

telefônicas,  

garantindo  

confiabilidade nas 

informações e  

resolução das 

solicitações dos 

usuários.

Garantir confiabilidade 

e resolução das 

demandas

Manter

Garantir que todas as ligações sejam 

gravadas e arquivadas como registro das 

demandas de todos os usuários 

garantindo resolução das mesmas com 

protocolos e períodos conforme Manual 

DOGES 2010 do Ministério da Saúde.

jan dez Ouvidoria - -  R$                                  -   

 Gravação dos 

atendimento avaliando 

a qualidade dos serviços 

prestados pela 

ouvidoria, Ouvidorsus e 

monitoramento interno

0,00 0,00  R$                                  -   
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e
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o
s

Indicadores 

Acompanhamento

Viabilizar projeto para 

construção da sede 

própria do CMS.

Elaboração do projeto jan dez CMS 10.000,00 10.000,00  R$                   10.000,00  Gestão 1

Garantir o custeio das 

atividades do CMS. 

Garantir o 

funcionamento das 

atividades do CMS.

I - Despesas de materiais de consumo. II - 

Manutenção do veículo. III - Manutenção 

do ar, e equipamentos de informática, 

impressoras, data show. IV - Cortinas, do 

imóvel. V - manutenção da internet fixa e 

móvel , despesas de locação, telefones fixo 

e celulares. VI - Manutenção notebook, 

camera digital, etc. VII - aquisição de 

material capita (bens permanetntes. 10 

linhas telefônicas.

jan dez CMS  - 

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes  da 

diretriz 13

 Gestão 1

Capacitar pessoas em 

controle social e gestão 

participativa no SUS 

(Conselheiros 

municipais, locais, 

lideranças de 

movimentos sociais, 

agentes comunitários 

de saúde, profissionais 

de nível superior da 

saúde, gerentes, 

diretores das unidades 

do SUS).

1 - Capacitação de Conselheiros 

municipais de saúde. 2 - Capacitação de 

Conselheiros locais de saúde. 3 - 

Capacitação dos ACS e ACE. 4 - 

Capacitação de profissionais de saúde 

nível superior. 5 - Capacitação de 

agentes administrativos e outros 

profissionais. 6 - Capacitação de de 

gerentes, chefes e diretorias da saúde. 

jan dez CMS 5.000,00 5.000,00  R$                     5.000,00  Gestão 1

Realizar 03 

conferências distritais 

de saúde. Realizar a IX 

Conferência Municipal 

de Saúde.

Realizar Conferência Distrital de Saúde do 

distrito II. Realizar Conferência Distrital de 

Saúde do distrito III e IV. Realizar 

Conferência Distrital de Saúde dos distritos 

I e V.  Realizar a IX Conferência Municipal 

de Saúde.

CMS 15.000,00 15.000,00  R$                   15.000,00  Gestão 1

Objetivo: Ampliar e fortalecer a participação da comunidade e controle social na gestão do SUS

64- Número de 

conselhos de saúde 

cadastrados no sistema 

de acompanhamento 

dos conselhos de saúde- 

SIACS

Fortalecer, Implantar 

e Manter as ações 

do Conselho 

Municipal de Saúde
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Realizar anualmente o 

Encontro Municipal 

dos Trabalhadores da 

Saúde. Realizar 

anualmente o 

Encontro Municipal 

dos Agentes 

Comunitários de 

Saúde e agentes de 

endemias. Realizar 

anualmente o 

Encontro municipal 

dos conselheiros 

municipais e locais de 

saúde. 

1 - Realizar o IV Encontro Municipal de 

Trabalhadores da Saúde. 2 - Realizar o I 

Encontro Municipal dos ACS e ACE. 3 - 

Realizar Encontro Municipal de 

conselheiros de saúde.

CMS 49.000,00 49.000,00  R$                   49.000,00  Gestão 1 e 5

 Acompanhar as ações 

da Ouvidoria dos 

indicadores, 

resolutividade, acesso e 

de satisfação. Realizar 

Seminários, Fóruns, 

Conferências afins por 

deliberação do CMS. 

Promover a 

descentralização do 

Controle Social e 

promover a integração 

dos Controle Social da 

micro região. Garantir 

participação de 

conselheiros em evento 

locais e regionais e 

estaduais e nacional.

I - Realizar Fórum dos Trabalhadores da 

Saúde bimestralmente. II - Realizar 

Fórum dos ACS e CAE bimestramente. III 

Implantar o Fórum Intermunicipal de 

CMS da micro região. III - Realizar a I 

Conferência Municipal de Saúde das 

Pessoas Com deficiências Física, 

Inteelectual, Auditiva,Visual e Múltiplas. 

IV - Reuniõs trimestrais da Ouvidoria e 

DISQUE SAÚDE.

CMS 41.000,00 41.000,00  R$                   41.000,00  Gestão 1

Fortalecer, Implantar 

e Manter as ações 

do Conselho 

Municipal de Saúde
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Manter e implementar 

o DISQUE SAÚDE. 

Manter o sistema 

informatizado do 

DISQUE SAÚDE e 

qualificar o processo 

de trabalho.

I Manter o sistema informatizado do 

DISQUE SAÚDE.  Elaborar o POP do 

DISQUE SAÚDE. Garantir capacitação das 

telefonistas do DISQUE SAÚDE com 

contratação PF ou PJ.

jan dez CMS 7.000,00 7.000,00  R$                     7.000,00  Gestão 1

Capacitar os gestores 

(gerentes, diretores, 

chefes) do SUS quanto 

as ações do DISQUE 

SAÚDE. 

1 Capacitar os diretores, gerentes e chfes 

da SMS quanto as ações do DISQUE 

SAÚDE.

jan dez CMS 3.000,00 3.000,00  R$                     3.000,00  Gestão 1

Manter e implementar 

atividades de 

marketing e de acesso 

ao DISQUE SAÚDE. 

Manter fácil acesso da 

população ao DISQUE 

SAÚDE.  Garantir o 

funcionamento do 

DISQUE SAÚDE.

1 - Manter equipe mínIma de 04 

telefonistas, sendo ideal  a 5.º 

telefonistas, para férias e licença médica. 

2 - 02 linhas exclusivas para DISQUE 

SAÚDE. 

jan dez CMS 14.000,00 14.000,00  R$                   14.000,00  Gestão 1

Manter e 

Implementar as 

Ações de 

Comunicação em 

direitos dos usuários 

no SUS e de gestão 

participa SUS.
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 Implementar e 

manter a produção de 

materiais de 

instrucionais, 

educativos e 

divulgação do  DISQUE 

SAÚDE.  

1 - Folheto DISQUE SAÚDE. II - Cartaz do 

DISQUE SAÚDE. III - Camiseta DISQUE 

SAUDE. IV Jingle para Rádio DISQUE 

SAÚDE. V - Facebook DISQUE SAÚDE. VI-  

Imã de geladeira do DISQUE SAÚDE. VII 

Baner vertical DISQUE SAÚDE.

jan dez CMS 51.000,00 51.000,00  R$                   51.000,00  Gestão 1 e 5

Implementar as ações 

de de divulgação e 

marketing do CMS e 

do controle social e 

SUS.

1 - Folheto do CMS e Controle Social. II - 

Boletim informativo 4 páginas 2 edições 

anuais. III - Baner do CMS. IV - 

Manutenção do Facebook do CMS. V - 

Camiseta do CMS. VI - Bolsa do CMS. VII - 

Agenda para Conselheiros CMS. VIII 

Cordão para cracha CMS e CLS. IX - 

Cartilha sobre Controle social SUS na AB, 

AE, UE e VISA. X - Cartilha dos Direitos e 

Deveres do Ususários do SUS. XI - 

Manutenção do website do CMS.

jan dez CMS 48.000,00 48.000,00  R$                   48.000,00  Gestão 1

Garantir a participação 

de conselheiros 

municipais de saúde e 

conselheiros locais e 

funcionários do CMS, 

em eventos, 

seminários, Fóruns, 

congressos, 

conferências e 

Encontros.

Conferência Nacional de Saúde. Encontro 

estadual de CIST, Seminários sobre 

Saúde controle social, cursos de 

capacitação em controle social e SUS.

jan dez CMS 12.000,00 12.000,00  R$                   12.000,00  Gestão 1

Manter e 

Implementar as 

Ações de 

Comunicação em 

direitos dos usuários 

no SUS e de gestão 

participa SUS.
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Implantar Conselho 

Local de Saúde em 

todas unidades de 

saúde municipal. 

Garantir infra 

estrutura de forma 

gradual a todos CLS.

I - Oferecer e garantir suporte técnico e 

administrativo aso CLS da AB. II - 

Implantar os Conselhos Distritais de 

Saúde.

jan dez CMS 3.120,00 3.120,00  R$                     3.120,00  Gestão 1

Garantir espaços 

adequados 

climatizados e oferta 

de alimnetação, coffe 

break e brunch com 

serviço de guarnições 

para todas atividades.

I - Espaço humanizado e climatizado em 

todos eventos . II Aquisição de coffe 

break com serviço de guarnição, III 

Aquisição de Brunch com serviço de 

guarnição. IV - Aquisição de alimentação 

(Almoço ou Jantar) com serviço de 

guarnição.

jan dez CMS 35.000,00 35.000,00  R$                   35.000,00  Gestão 1

Realizar reuniões 

distritais dos CLS. 

Capacitação dos 

secretários executivos 

e coordenadores dos 

CLS.

I - Realizar reuniões distritais de saúde 

dos CLS trimestralmente na sede CMS. II - 

Capacitação dos CLS. III - Capacitação 

dos Secretários dos CLS. III - Confecção 

do Boletim. IV - Confecção de bolsas.  V - 

Aquisição de agendas. VI- Boletins 

Informativos dos Conselhos Ditritais de 

Saúde anual. VII - Confecção de 

camisetas.

jan dez CMS 19.440,00 19.440,00  R$                   19.440,00  Gestão 1

Fortalecer, Implantar 

e Manter as ações 

do Conselhos Locais 

de Saúde
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 Implementar e 

Manter a produção de 

materiais de 

instrucionais, 

educativos e de apoio 

de controle social e de 

gestão participativa no 

SUS.

1 -

 Implementar e Manter a produção de 

materiais de instrucionais, educativos e 

de apoio de controle social e de gestão 

participativa no SUS.

jan dez CMS 3.000,00 3.000,00  R$                     3.000,00  Gestão 1

Manter e adequar o 

quadro de recursos 

humanos do CMS e as 

coordenações dos CLS.

Manter o quadro de RH do CMS: 01 

secretario executivo, 03 agentes 

administrativo, 01 motorista, 01 auxliar 

de limpeza, 02 coordenadores de CLS, 01 

advogado, 01 Profissional de TI  e 

contratação de Assessoria comunicação 

e marketing PF ou PJ.

jan dez CMS -

Estruturado no custeio 

das despesas de 

recursos humanos  da 

diretriz 13

 R$                                  -    Gestão 1

315.560,00 315.560,00  R$                 315.560,00 

Fortalecer, Implantar 

e Manter as ações 

do Conselhos Locais 

de Saúde
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Indicadores 

Acompanhamento

Discutir e implantar 

propostas para 

fortalecer a 

educação popular 

em conjunto com a 

Secretaria de 

Comunicação Social

Desenvolver ações em 

conjunto a Secretaria 

de Comunicação Social 

(Rádio Educativa, 

Portal da 

Transparência e outras 

mídias)

Manter Desenvolver as campanhas educativas jan dez SMS - -  R$                                 -    - -

0,00 0,00  R$                                  -   

D-12 315.560,00 315.560,00 315.560,00

Objetivo: Fortalecer as ações voltadas para a Educação Popular/Educação em Saúde como elemento de ampliação do cuidado em saúde

jan julNovo

Ampliar a escola de familiares 

cuidadores de idosos, escola da coluna, 

pessoas que convive com diabetes

-DAB  - 

Desenvover 

atividades 

educativas 

orientadas a 

Educação 

Popular/Educação 

em Saúde

-

Desenvolver ações 

educativas nas 

Unidades/Serviços de 

Saúde e comunidade, 

visando a percepção 

dos usuários aos 

processos de saúde e 

doença, ampliando o 

conhecimento popular e 

o controle social. 

Realizar atividades 

educativas com grupos 

em espaços da 

comunidade: escolas, 

igrejas, associações,  a 

partir da identificação 

dos temas pertinentes a 

população. Fortalecer o 

planejamento e 

gerenciamento de 

atividades educativas 

voltadas a educação 

popular. 

 R$                                 -   -
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Indicadores 

Acompanhamento

jan dez DADM 850.000,00 850.000,00

jan dez DADM 4.771.020,00 4.771.020,00  Gestão 1

67-Número de 

alimentação por ano no 

banco de preços em 

saúde

1.183.400,00 1.183.400,00

66.000,00 66.000,00

750.000,00

48.000,00

4.000,00

90.000,00

841.000,00

50.000,00  Gestão 1

5.000,00  Gestão 2

188.000,00  Gestão 5

Manter
Garantir os recursos de Indenização e 

Restituição
jan dez GAB 80.500,00 80.500,00

Garantir aquisição de materiais 

permanentes

Garantir custeio das despesas 

permanentes, insumos e serviços das 

Unidades da Administração e Gabinete

dezjan

Diretriz 13 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS

dez

Garantir o custeio das 

unidades 

administrativas e 

gabinete da SMS

Manter

Garantir o 

funcionamento das 

unidades 

administrativas e 

gabinete da SMS

 R$            8.926.920,00 

DADM

Manter

1.733.000,00

Garantir a estrutura de funcionamento 

das unidades administrativas e gabinete 

da SMS com RH e insumos

Manter

jan

janManter 243.000,00

Objetivo: Promover o desenvolvimento institucional e a modernização administrativa

DADM

GAB

Garantir o custeio dos convênios 

instruídos para cumprimento dos planos 

de trabalho de acordo com os 

indicadores municipais de saúde

dez
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Manter

Abertura de novo(s) processo(s) 

licitatório(s) - gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para FORNECIMENTO DE 

CESTA BÁSICA PARA SERVIDORES.

jan dez
DADM - 

SMA
2.418.326,04 2.115.000,00

Manter
Garantir o custeio do combustível para 

veículos automotores
jan dez DADM 765.000,00 765.000,00

Manter
Garantir serviços de manutenção de 

frota(pintura, funilaria)
jan dez DADM 283.000,00 283.000,00

Manter Garantir Serviços de energia elétrica jan dez DADM 1.000.000,00 1.000.000,00

Manter Garantir serviços de água jan dez DADM 594.000,00 594.000,00

Adequar

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

SERVIÇOS GRÁFICOS.
jan dez DADM 719.100,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Aquisição de materiais elétricos, 

materiais hidráulicos, materiais de 

pintura e de construção civil. Aquisição 

de ferramentas para a Gerência de 

Manutenção.

jan dez DADM 378.293,65

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Realizar diagnóstico, gerir e manter os 

contratos de LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. jan dez DADM 1.254.762,39 1.234.000,00

Adequar

Aquisição de bebedouro elétrico e 1 

frigobar para adequação da 

infraestrutura da Gerência de Compras. fev abr DADM 860,00 *

Adequar

Aquisição de 1 aparelho de ar condicionado 

para adequação da infraestrutura das 

novas instalações da Gerência de 

Transportes.

fev abr DADM 1.500,00 *

Adequar

Aquisição de equipamentos para 

movimentação de materiais (carrinho) à 

Gerência de Suprimentos. 

fev abr DADM 400,00 *

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

R$ 5.991.000,00

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:
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Adequar
Aquisição de máquina fotográfica para 

registrar a situação durante as vistorias e 

execução de ordens de serviços da 

Gerência de manutenção.

fev abr DADM 450,00 *

Manter

Treinamentos e capacitações técnicas 

para os funcionários do Departamento 

Administrativo baseado nos setores que 

atuam.

jan dez DADM 10.000,00 *

Manter

Realizar treinamentos e capacitações 

para os funcionários das unidades de 

saúde e demais unidades de apoio 

quanto ao funcionamento de novas 

máquinas, equipamentos e manutenção 

preventiva organizados pela Gerência de 

Manutenção.

jan dez DADM - -

Manter

Realizar cursos aos condutores 

estatutários capacitando sobre 

transporte de urgência e transporte 

coletivo para a Gerência de Transporte.

jan dez DADM 1.000,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Treinamentos e capacitações para os 

funcionários do setor (CLT E ESTATUTO: 

contratação, pagamento de salários, 

transporte, férias, licença médica, 13 

Salário, organização dos horários e 

etc/Gestão de Conflitos e negociações, 

concursos e planos de carreira, liderança 

e equipe de trabalho) visando o 

aprimoramento dos profissionais para 

melhor atender os servidores da SMS. 

Gerência de Pessoal.

jan dez DADM 2.000,00 *

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

-R$                               
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Manter

Realizar o recadastramento dos 

colaboradores da Secretaria de Saúde, 

contendo informações essenciais ao 

Departamento Administrativo.

jan dez DADM - -

novo

Elaborar material contendo direitos e 

obrigações dos servidores e funcionários, 

orientando sobre os fluxos dos serviços 

solicitados e prazos à Gerência de 

Pessoal.

mar ago DADM - -

Manter

Monitorar e manter (prorrogação X novo 

contrato) a prestação de serviços 

terceirizados em JARDINAGEM de todas 

as Unidades de Saúde do Município.

jan dez DADM 281.002,03 251.000,00

Novo

Abertura de processo licitatório para 

realização de contrato de prestação de 

serviços de CHAVEIRO, bem como gerir e 

monitorar o cumprimento do objeto e 

objetivo.

jan dez DADM 39.579,44 *

Adequar

 Realizar estudo de viabilidade financeira 

para melhorias do prédio atual, novo 

contrato de aluguel ou construção de 

imóvel próprio para a Gerência de 

Suprimentos.       

jan ago DADM - -

Adequar

Pleitear recursos financeiros em outras 

fontes para readequação da estrutura 

física da Gerência de Suprimentos.

jan dez DADM - -

Manter

Repor os agentes administrativos que 

foram remanejados (2) da Gerência de 

Suprimentos.

jan dez DADM 53.406,48 *

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

RECARGA DE TONNER

jan dez DADM 54.366,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

R$ 251.000,00

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde
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Adequar

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

DOSÍMETROS

jan dez DADM 1.780,80

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

novo

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICO-HOSPITALARES

jan dez DADM 8.681,40 *

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de PREST. 

SERV. para MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICO HOSPITALARES

jan dez DADM 729.479,28

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS para 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICO HOSPITALARES.

jan dez DADM 130.340,78

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA PARA OXIGÊNIO, VÁCUO, AR 

MEDICINAL E GLP 

jan dez DADM 15.900,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL

jan dez DADM 850.544,00 R$ 745.000,00 Gestão 1

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL

jan dez DADM 23.455,68

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a realização de contrato de 

FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO

jan dez DADM 5.300,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

745.000,00R$                 

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:
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novo

 Abertura de novo processo licitatório 

para a MÃO DE OBRA em MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA de AR 

CONDICINADO das Unidades de Saúde 

da SMS

jan dez DADM 260.778,00 621.000,00

Manter

 Abertura de novo processo licitatório 

para a MÃO DE OBRA em MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA de AR 

CONDICINADO do Prédio Sede da SMS

jan dez DADM 14.251,70 13.000,00

Adequar

 Abertura de novo processo licitatório 

para aquisição de  PEÇAS DE AR 

CONDICIONADO.

jan dez DADM 50.000,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA de GERADORES DE ENERGIA

jan dez DADM 76.828,80

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS para CONSERTO 

DE GERADORES DE ENERGIA

jan dez DADM 5.830,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA.

jan dez DADM 3.312,50

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Adequar

Abertura de novo(s) processo(s) 

licitatório(s) - gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para SERVIÇO DE CONSERTO 

DE ELEVADORES (3)

jan dez DADM 18.859,05

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

R$ 634.000,00

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Página 117



Programação Anual de Saúde 2014 - São José do Rio Preto

Adequar

Abertura de novo(s) processo(s) 

licitatório(s) - gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

para ELEVADORES (3).

jan dez DADM 4.240,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Adequar

Abertura de novo(s) processo(s) 

licitatório(s) - gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para  MANUTENÇÃO DE 

BEBEDOUROS, PURIFICADORES DE 

ÁGUA, REFRIGERADORES.

jan dez DADM 68.900,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Adequar

Abertura de novo(s) processo(s) 

licitatório(s) - gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

para BEBEDOUROS, PURIFICADORES DE 

ÁGUA, REFRIGERADORES.

jan dez DADM 15.000,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

MONITORAMENTO PREVENTIVO E 

CORRETIVO DO SISTEMA DE ALARME.

jan dez DADM 55.932,00 34.000,00

Novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para  

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE 

ALARME.

jan dez DADM 74.200,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RAIO X 

ODONTOLÓGICO.

jan dez DADM 8.000,00 *

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

34.000,00R$                  
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Novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE APARELHO RAIO X 

MÉDICO.

jan dez DADM 72.504,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Monitorar o cumprimento do objeto e 

objetivo dos contratos para SERVIÇO DE 

RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SAÚDE - (INCLUSIVE MATERIAL 

RADIOATIVO DE APARELHO DE RAIO X)

jan dez DADM - -

Adequar

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE EXTINTORES DE 

INCÊNDIO E SUA RECARGA.

jan dez DADM 20.000,00

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Prorrogar, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR (MOTORISTAS).

jan dez DADM 4.033.641,49 3.746.000,00

Manter

Prorrogar, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

PRODUTOS POSTAIS. (Valor corrigido pela 

SMS)

jan dez DADM 104.000,00 94.000,00

Manter

Prorrogar, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS EM INFÓRMATICA E 

CORRELATOS.

jan dez DADM Estruturado na TI -

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

3.840.000,00R$             

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:
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Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APREENSÃO 

DE ANIMAIS.

jan dez DADM 104.940,00 102.465,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA.

jan dez DADM 11.951,50 11.000,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS.

jan dez DADM 146.386,00 135.000,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para  

AQUISIÇÃO DE PEÇAS para a 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS, COMPRESSORES E 

AUTOCLAVES

jan dez DADM 216.712,70

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 

PREDIAL.

jan dez DADM 4.615.474,00 4.232.000,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ESTERILIZAÇÃO.

jan dez DADM 310.306,00 285.000,00

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

4.765.465,00R$             
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Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE 

DE PRAGAS EM TODAS AS UNIDADES DA 

SMS.

jan dez DADM 48.599,20 45.000,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE 

ODONTOLÓGICA.

jan dez DADM 99.615,66 92.000,00

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LAVANDERIA.

jan dez DADM 391.419,73 354.000,00

Garantir serviços de água jan dez DADM 594.000,00 594.000,00

Novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE INSTRUMENTAIS 

CIRÚRGICOS.

jan dez DADM 8.000,00 *

Manter

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 

COMUTADO - FIXO.

jan dez DADM 397.112,83 353.000,00

Novo

Abertura de novo processo licitatório - 

gerir e monitorar o cumprimento do 

objeto e objetivo dos contratos para  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 

CÂMARAS DE VACINA

jan dez DADM 8.458,80

Estruturado no custeio 

das despesas 

permanentes

Apresentar projeto 

custo/ benefício para 

construção do 

Complexo Logístico da 

SMS - CADI.

novo

Elaborar projeto de viabilidade de 

construção do Complexo Logístico da 

SMS - CADI

jan dez
DADM-

OBRAS
- - R$ 0,00

Realizar diagnóstico 

situacional e estudos 

de viabilidade para 

implantação de 

melhorias nos 

serviços:

R$ 1.438.000,00

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde
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Manter

Realizar diagnóstico, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ZELADORIA.

jan dez DADM 1.242.856,57 1.465.000,00

Manter

Realizar diagnóstico, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE VIGILÂNCIA DESARMADA EM 

ENGENHEIRO Schmitt.

jan dez DADM 138.177,36 127.000,00

Manter

Realizar diagnóstico, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

(UPAS).

jan dez DADM 756.011,98 638.000,00

Adequar

Formação de equipes de plantão ou 

alteração de horário de funcionamento 

da gerência de manutenção para 24h.

jan dez DADM - -

Adequar

Alteração de contrato de prestadores de 

serviços (pedreiros, pintores, eletricistas 

e serventes) para prestação de serviços 

24 horas PARA READEQUAÇÃO da 

Gerência de Manutenção.

jan dez DADM 1.131.567,30 351.000,00

Manter

Prorrogar, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL EM PABX DA S.M.S.

jan dez DADM 23.534,43 22.000,00

Manter

Realizar diagnóstico, encaminhar para novo 

processo licitatório, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL para SAMU

jan dez DADM 8.000,00 8.000,00

Manter

Realizar diagnóstico, encaminhar para novo 

processo licitatório, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL.

jan dez DADM 22.002,42 21.000,00

R$ 51.000,00

 Serviço tercerizado 

por equipe 24h 

(eletricista, pedreiro, 

pintor e servente.

Manter serviços para 

garantir a segurança 

nas Unidades de 

Saúde.

R$ 2.230.000,00

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Ampliar serviços de 

telefonia movel e 

modem 3G.

R$ 351.000,00
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novo

Estruturar o novo prédio da gerência de 

manutenção, com a instalação de 

divisórias e prateleiras de aço para 

organizar o arquivo de documentos 

restritos da SMS.

jan dez DADM 250.000,00 *

novo

Aquisição de materiais de consumo, 

infraestrutura para a implantação e 

estruturação do setor de patrimônio, 

bem como armários, arquivo registrador, 

mobiliário pertinente e Agente 

Administrativo.

jan dez DADM 29.078,24 *

novo

Providenciar um local próprio para 

acomodar o arquivo permanente 

removendo-o do almoxarifado.

jun set DADM -

novo
Aquisição de impressora 

multifuncional/scanner
jan dez DADM 1.000,00 *

novo
Locação de Imóvel para estruturação do  

Setor de Patrimômio
jan dez DADM 72.000,00 *

novo
Contratação de 03 Almoxarifes 

prioritariamente por concurso público.
jan dez DADM 82.444,30 *

novo

Impressora de Etiquetas e suprimentos 

para Identificação de Patrimômio 

circulante.

jan dez DADM 2.500,00 *

novo Prateleiras para arquivo do patrimônio jan dez DADM 150.000,00 *

Estruturar o Setor de 

patrimônio na DADM, 

com monitoramento 

de licenças de 

funcionamento.

-R$                               

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde
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novo

Elaborar estudo e análise de viabilidade 

de adequação da estrutura elétrica dos 

prédios da SMS, prioritariamente às 

unidades  Maria Lúcia, CAIC, Cidade 

Jardim e Vila Elvira.

mar set DADM - -

novo

Elaborar estudo e análise de viabilidade 

de adequação da estrutura elétrica da 

UPA NORTE.

mar set DADM - -

novo

Elaborar estudo e análise de viabilidade 

de adequação da estrutura elétrica do 

Prédio Administrativo da SMS.

jan dez DADM - -

Elaborar projeto para 

implantação de 

arquivo digital de 

documentos da 

Secretaria Municipal 

de Saúde.

Adequar

Prorrogar, gerir e monitorar o 

cumprimento do objeto e objetivo dos 

contratos para LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

FOTOCOPIADORAS.

jan dez DADM 21.000,00 11.000,00 R$ 11.000,00

novo

Aquisição de 02 viaturas adaptadas para 

transportar com segurança os 

funcionários, materiais e equipamentos 

da Manutenção.

ago out DADM 400.000,00 *

novo

Aquisição de um veículo passageiro para 

o gabinete , uma van (reserva técnica), 1 

veículo  tipo perua (transporte) , 1 carro 

passageiro (reserva técnica)

abr ago DADM 230.000,00 *

novo

Adquirir um caminhão e uma van através 

de processo licitatório que possibilite a 

distribuição de materias do almoxarifado 

de forma independente para Gerência de 

Suprimentos.

abr ago DADM 222.000,00 *

35.170.874,53 29.268.385,00  R$           29.268.385,00 

Adequar a frota de 

veículos

-R$                               

Manter a prestação 

de serviços 

administrativos para 

o funcionamento da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Adequar a estrutura 

elétrica dos prédios da 

Secretaria Municipal 

de Saúde.

-R$                               
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Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS

P
ra
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l
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ra
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R
e
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o

n
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ve
l

Estimativa de Recurso 

(R$)

Recurso Orçamentário 

Existente (R$)

 Recurso Orçamentário 

Total B
lo

co
 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

O
ri

ge
m
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o

s 

R
e

cu
rs

o
s

Indicadores 

Acompanhamento

Novo

Elaborar termo referência com 

necessidades de equipamentos, 

produtos, serviços, peças, acessórios e 

periféricos. Baseando-se na necessidade 

da continuidade dos serviços prestados 

por esse departamento

jan dez TI - -

Manter
Adquirir equipamentos, insumos, peças e 

acessórios para garantir suporte à REDE.
jan dez TI 50.000,00 *

Adequar

Adequar RH (02 operadores de computador 

senior) para equalizar os postos defasados e 

viabilizar projeto de expansão da estrutura 

física e de RH de acordo com as necessidades 

da SMS (redação alterada pela SMS)

jan dez TI 57.791,60 *

Manter
Realizar capacitações visando a 

atualização profissional
jan dez TI 25.000,00 *

57-Número de ações de 

educação permanente 

implementadas e/ou 

realizadas

Adequar

Elaborar termo de referência  e adquirir os 

equipamentos para readequar  a estrutura 

tecnológica da SMS de acordo com 

necessidades dos sistemas integrados bem 

como especificidades de cada 

Departamento.

jan dez TI - -

Adequar Adquirir  equipamentos jan dez TI 1.500.000,00 *
Manter

Preparar e  Instalar equipamentos nas 

Unidades
jan dez TI - -

Objetivo: Promover o desenvolvimento institucional e a modernização tecnológica

 R$                                  -   

Indicadores de 

produção

Garantir o custeio do 

Departamento de 

Tecnologia

Ampliar e 

modernizar a 

estrutura de 

tecnologia, visando o 

desenvolvimento 

institucional da 

Secretaria Municipal 

de Saúde

Adquirir 

equipamentos, 

sistemas e implantar 

soluções de 

tecnologia. Adequar 

recursos humanos. 

Garantir a educação 

permanente dos 

profissionais através 

da participação em 

cursos, eventos e 

Certificações.

N.º de equipamentos e 

sistemas. N.º 

profissionais 

capacitados.

 R$                                  -   

Garantir o 

funcionamento do 

Departamento de 

Tecnologia
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Manter

Elaborar termo de referência para 

aquisição dos produtos e materiais 

necessários para as capacitações

jan dez TI - -

Manter
Elaborar temas com carga horária para 

as capacitações
jan dez TI - -

Manter
Disponibilizar Cronograma e realizar as 

Capacitações propostas.
jan dez TI - -

Novo Elaborar Projetos e Protocolar os TR jan dez TI - -

Novo Implantar e/ou Adquirir jan dez TI - -

Manter Monitorar e Supervisionar Contratos jan dez TI - -

Manter

Estimar Gastos anuais baseando-se na 

série histórica e no aumento das ofertas 

dos serviços de tecnologia nesta 

Secretaria

jan dez TI

Manter
Validar serviços prestados com a EMPRO 

em conjunto com Gabinete
jan dez TI

Manter Monitorar e Supervisionar Contrato jan dez TI

Estudo e implantação 

de novas tecnologias 

que facilitem a rotina 

da SMS

Novo

Elaborar projetos e estudo de viabilidade 

das novas tecnologias e se aprovados 

acompanhar as implantações.

jan dez TI - -  R$                                  -   

Informatização do 

fluxo de informações 

das atividades dos 

Agentes de Saúde. 

Novo

 Definir as necessidades e fluxos de 

trabalho para conseguir elaborar projeto 

piloto e estudo de viabilidade.

jan dez
TI, DAB, 

DEVISA
- -  R$                                  -   

Promover a 

capacitação dos 

funcionários da rede 

municipal de saúde 

em temas 

relacionadas a 

tecnologia em 

conjunto com os 

demais 

departamentos

Elaborar, gerenciar e 

monitorar 100% dos 

contratos de 

tecnologia

3.930.000,00 

N.º funcionários 

capacitados.

Elaborar, monitorar e 

gerenciar contratos e 

serviços

3.600.000,00  R$             3.930.000,00 

Elaborar e desenvolver 

cursos para a 

capacitação dos 

funcionários e/ou 

inserir os temas nos 

cursos dos demais 

departamentos

% de implantação do 

projeto

Monitorar e 

gerenciar 100% dos 

projetos e serviços 

prestados pela 

EMPRO

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Elaborar e executar 

projetos para 

implantação de 

novas Tecnologias

Monitorar e gerenciar 

os projetos e serviços 

prestados pela EMPRO
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Gerenciar e realizar 

backups dos 

servidores da SMS 

após upgrade previsto 

em 2013

Novo

Criar,otimizar e acompanhar os jobs e 

processos de backup e restore com 

planos de contingência para desastres e 

testes periódicos nos backups efetuados 

após a realização do upgrade nos 

servidores da sms.

jan dez TI - -  R$                                  -   
% de implantação do 

projeto

Sistema de Ensino a 

Distância para eventos 

presenciais e a 

distância para 

profissionais da Rede  

da SMS

Novo

Implantar servidor com tecnologia 

compatível com a necessadidade das 

capacitações -  depende do Upgrade 

servidores

jan dez TI - -  R$                                  -   

Solução/sistema de 

callcenter (central de 

regulação 192 SAMU) 

+ PABX Digital + E1 

redundante com 

Gravação de Audio

Manter

Monitorar solução (implantação, 

suporte, serviços, garantias, utilização, 

etc) desde que adquirida por esta 

secretaria.

jan dez TI - -  R$                                  -   

Manter
Definir Topologia e tecnologia a ser 

utilizada
jan dez TI - -

Manter Elaborar projeto com Custo para Piloto jan dez TI - -

Novo
Adquirir equipamentos/ serviços e 

implantar Piloto em 02 unidades
jan dez TI 15.000,00 -

Novo Montar Edital jan dez TI - -

Novo
Protocololar Termo de referência SMS 

para abertura do edital
jan dez TI 200.000,00 *

Novo
Acompanhar implantação e Gerenciar 

Solução caso aprovado
jan dez TI - -

% de implantação do 

projeto

Implantação projeto 

Piloto  Digital 

Signage (Sistema de 

Anuncios nas TV´s da 

unidades)

Adquirir e implantar 

Projeto Piloto Digital 

Signage (Sistema de 

Anuncios nas TV´s da 

unidades)

 R$                                  -   

Adquir, instalar e 

configurar a solução 

de outsorcing de 

impressão, bem como 

definir seu processo

Projeto Piloto UPAS 

outsourcing de 

Impressões

 R$                                  -   

Elaborar e executar 

projetos para 

implantação de 

novas Tecnologias
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Novo Montar Projeto Piloto jan dez TI - -

Novo

Adquirir equipamentos Piloto, montar 

servidor, criar fluxos e implantar em 02 

locais

jan dez TI 17.000,00 *

Novo
Apresentar Piloto com Estratégia e 

Custos para Expansão
jan dez TI - -

Novo
Definir qual tipo de Cartão em conjunto 

com a SMS, Elaborar Projeto piloto
jan dez TI - -

Novo
Adquirir Cartões, Insumos e Impressoras 

específicas para tal finalidade
jan dez TI 18.000,00 *

Novo
Implantar na recepção da unidade piloto 

1 equipamento para emissão do cartão.
jan dez TI - -

5.482.791,60 3.930.000,00  R$             3.930.000,00 

Meta Anual 2014 MACROAÇÕES 2014 Estágio AÇÕES ESPECÍFICAS

P
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Estimativa de Recurso 

(R$)

Recurso Orçamentário 

Existente (R$)

 Recurso Orçamentário 

Total B
lo

co
 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

O
ri

ge
m

 d
o

s 

R
e

cu
rs

o
s

Indicadores 

Acompanhamento

Garantir o 

funcionamento do 

Departamento de 

Auditoria

Compor equipe com 

05 Auditores.
Novo

Solicitar a contratação de dois 

profissionais de nível superior através de 

concurso público vigente.

jan jul AUD 65.557,48 *  R$                                  -   
66-Componente do SNA 

Estruturado

Implantar a 

impressão do cartão 

SUS em todos os 

Serviços da Rede 

Municipal de Saúde

 R$                                  -   

Adquirir solução e 

implantar projeto 

piloto

Projeto Piloto VOIP 

SMS entre 3 

unidades

 R$                                  -   

Adquirir impressoras e 

insumos

Objetivo: Implementar ações de controle interno através da Auditoria Municipal 
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Apurar 100% das 

denúncias internas e 

externas recebidas 

dos Órgãos de 

Controle (Ministério 

da Saúde, Secretaria 

Estadual da Saúde e 

Secretaria Municipal 

da Saúde).

Executar os Processos 

Apuratórios de acordo 

com a demanda 

recebida. 

Manter

Realizar Processo Apuratório para todas 

as denúncias recebidas do Gabinete da 

SMS, da Ouvidoria e Departamentos de 

Saúde da SMS.

jan dez AUD - -  R$                                  -   Processos realizados.

Manter

Garantir a participação dos técnicos da 

equipe de Auditoria e DERAC nas 

reuniões do GNASC (Grupo Normativo 

de Auditoria e Controle em Saúde) da 

Secretaria Estadual de Saúde, de acordo 

com o Cronograma e Planejamento de 

realização da mesma, e, no Congresso de 

Auditoria Pública (AUDHOSP)

jan dez
DERAC/ 

AUD
4.000,00 *

Manter

Capacitar técnicos da equipe através de 

participação em curso técnico de 

Auditoria do GNASC da Secretaria 

Estadual de Saúde, de acordo com o 

Cronograma e Planejamento de 

realização da mesma.

jan dez AUD 2.500,00 *

Monitorar as 

Unidades próprias 

que já foram 

Auditadas, conforme 

Cronograma Anual.

Elaborar e executar 

Cronograma Anual de 

Monitoramento das 

Unidades. Apresentar 

03 relatórios 

quadrimestrais.

Manter

Realizar as Auditorias de Monitoramento 

nas Unidades de Saúde integrantes dos 

Departamentos (DAB/DUE/DAE), de 

acordo com o planejamento elaborado 

para o ano de 2013.

jan dez AUD - -  R$                                  -   

Relatórios de 

monitoramentos 

quadrimestrais.

 R$                                  -   

Capacitar a equipe de 

Auditores através da 

participação nas 

reuniões do 

GNASC/SP, Congresso 

Audhosp e eventos do 

DENASUS-MS 

realizados em 2014

Relatório de partipação 

e Auditores capacitados.
1

Garantir educação 

permanente para a 

equipe de Auditores.
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Auditar todas as 

Unidades Próprias 

Novas.

Executar auditorias 

das Unidades. 

Apresentar 03 

relatórios 

quadrimestrais.

Manter

Realizar Auditoria de Monitoramento nas 

Unidades de Saúde Integrantes dos 

Departamentos (DAB/DUE/DAE), já 

auditadas em anos anteriores;

jan dez AUD - -  R$                                  -   
Relatórios de 

quadrimestrais.

Monitorar 20% do 

funcionamento dos 

serviços contratados

Realizar 

monitoramento anual 

dos serviços 

contratados

Manter

Executar o Monitoramento do 

funcionamento dos Prestadores de 

Serviço Contratualizados, de acordo com 

o planejamento elaborado em 2013.

jan dez AUD - -  R$                                  -   
Relatórios de 

quadrimestrais.

Auditar 100% das 

demandas 

encaminhadas pelos 

departamentos da 

Secretaria Municipal 

de Saúde.

Executar Auditorias. Manter

Realizar Auditoria das demandas 

recebidas do Gabinete e Departamentos 

da Sec. Munic. de Saúde.

jan dez AUD - -  R$                                  -   Processo realizado.

Auditar 100% das 

Demandas dos 

Órgãos Externos de 

Controle (Ministério 

da Saúde, ANS e 

Secretaria Estadual 

da Saúde).

Executar as Auditorias 

de Monitoramento, de 

acordo com a 

demanda recebida. 

Manter

Realizar os monitoramentos da Rede de 

Serviços da Secretaria Estadual de Saúde 

e Ministério da Saúde

jan dez AUD - -  R$                                  -   Processo realizado.

72.057,48 0,00  R$                                  -   

D-13 40.725.723,61 33.198.385,00 33.198.385,00

GERAL  R$        317.056.996,49  R$       262.627.000,00  R$        262.627.000,00 
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