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APRESENTAÇÃO 

 
O planejamento em saúde tem se tornado cada vez mais necessário, porque 

direciona os caminhos, elenca as possibilidades e acima de tudo, orienta a tomada de 

decisão, portanto configura-se como um mecanismo de gestão, que contribui para a 

consolidação do SUS. 

Se a importância é estabelecida, é necessário refletir que cada vez mais o processo 

de planejamento tenha que ser encarado como um processo dinâmico, que tenha 

flexibilidade e que seja entendido por todos os atores que integram o setor. 

Existe um arcabouço legal que trata a matéria, com respaldo em Portarias e leis que 

norteiam a organização das peças a serem apresentadas. É sabido que este processo de 

formulação tenha que ser ascendente, assegurando o princípio de unicidade do SUS e 

participação social. 

Neste âmbito, o Plano Municipal de Saúde deve ser a expressão das políticas e dos 

compromissos assumidos nesta área pela gestão e encarados como elemento norteador. 

Neste ano de 2013, último ano do Plano Municipal de Saúde 2010-2013, a operacionalização 

deste sistema foi priorizada por meio do envio da Programação Anual de Saúde 2013 

revisada, no primeiro semestre ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, ainda com foco no 

Plano vigente. 

 Na seqüencia, no segundo semestre, o objetivo foi  a construção compartilhada  

com os diversos atores do Plano Municipal de Saúde - PMS - 2014-2017 , para a partir daí  

apresentarmos pari passo a Programação Anual de Saúde (PAS 2014) alinhados  com o 

Programação Plurianual – PPA-  2014-2017  e Programação Orçamentária 2014, que são 

indissociáveis quando procuramos  a real possibilidade de expressar os anseios populares, a 

construção coletiva, e a transparência das ações, estruturados em um diagnóstico voltado 

para a realidade atual, atendendo as necessidades de saúde dos munícipes, a aspirações 

para o setor e os resultados a serem buscados em períodos definidos. 

Temos a certeza de que esta articulação, embora exija tempo, esforço de todos os 

segmentos (usuários, gestores e trabalhadores) foi necessária para a proposta deste 

documento. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo  

Grande propõe a  PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2014. 
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 

 

A Programação Anual de Saúde – PAS - 2014 foi elaborada a partir da avaliação da 

Programação Anual 2013 revisada, os resultados alcançados dos indicadores pactuados 

COAP 2013, bem como do Relatório Anual de Gestão da Saúde 2012, traduzidos na 

programação PluriAnual de Saúde 2014-2017 e contidas simultaneamente no Plano 

Municipal de Saúde 2014. 

Portanto, esse instrumento de planejamento baseia-se no Plano Municipal de Saúde 

2014-2017 (apresentado em peças conjuntas), Plano Plurianual 2014-2017, subsidiados pela 

base legal da  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2014 – Lei 5.209 de 05 de agosto de 

2013) e Programação Orçamentária 2014, que estrutura a LOA do município (ainda em fase 

de análise pela Câmara Municipal de Campo Grande). O horizonte temporal da PAS coincide 

com o período definido para o exercício orçamentário, em outras palavras, para um ano 

calendário. 

A PAS (BRASIL, 2009), deve ser coordenada no processo de elaboração por uma 

equipe de planejamento, tendo em vista que a programação é formulada nas distintas áreas 

técnicas, tendo por base a especificidade das suas distintas ações, que na SESAU está 

vinculada a Diretoria de Gestão e Políticas de Saúde – DGPS, com apoio de suas 

Coordenações. 

Para dar corpo a este complexo documental, a primeira iniciativa da equipe de 

Planejamento, além de consulta aos documentos já citados, foi a realização do 1º Seminário 

“Caminhos da Gestão Participativa – Construindo o Plano Municipal de Saúde 2014 – 2017”, 

que com o apoio do Conselho Municipal de Saúde promoveu a participação de todos os 

Conselhos Distritais e locais, gerando produtos que subsidiaram esta programação. Neste 

seminário, foram revistas as propostas da última Conferência de Saúde realizada – Todos 

Usam o SUS – 2011, que culminaram com 301 propostas entre as já existentes e as  novas 

propostas. 

O processo participativo envolveu trabalhadores representantes da comunidade, 

integrantes do controle social do nível local e distrital, contribuindo para o fortalecimento do 

SUS.  



8 

 

 

 O trabalho oportunizou aos integrantes um debate a partir da problematização e 

elaboração de uma visão futura sobre o cumprimento das metas que foram propostas pelos 

serviços responsáveis pela sua realização.  

 O produto destas oficinas também reforçou a formação de grupos de 

monitoramento destas ações compostos por trabalhadores e controle social de cada região 

nos Conselhos Locais de Saúde. Sua principal função é de acompanhar o desenvolvimento 

das ações periodicamente, avaliá-las juntamente com os demais interessados com o 

propósito de operacionalizá-las, caso seja necessário, com vistas ao alcance das metas 

propostas na Programação Anual de 2014. 

A PAS assim deverá ser acompanhada sistematicamente, considerando o 

planejamento a partir das ações estabelecidas como metas de todas as 

Coordenações/Serviços realizados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo 

áreas de serviços de apoio administrativo, como departamento pessoal, área financeira e de 

logística. 

Ressaltamos que as diretrizes utilizadas na elaboração dessa PAS conferem com as 

diretrizes pontuadas no  COAP - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, pactuado 

em 2012 e que esta em fase de  recontratualização, e que foram validadas pelo Conselho 

Municipal de Saúde ( Ofício CMS/205/2013).  

Esse instrumento será analisado e aprovado em sessão do Conselho Municipal de 

Saúde e será avaliado quando da execução no Relatório Anual de Gestão. 
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DA ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA 

 
A Programação Anual de Saúde, na concepção do planejamento  deve conter de 

forma sistematizada: a)  as ações e metas anuais; b)os recursos orçamentários necessários 

ao cumprimento da programação e outros elementos que contribuam para o alcance dos 

objetivos e o cumprimento do proposto, além de relacionar os c) indicadores utilizados no 

monitoramento e na avaliação de sua execução. Sua elaboração inicia no ano em curso, para 

execução no ano subsequente. 

A Programação Anual de Saúde é instrumento destinado a servir de referência para 

a construção do Relatório Anual de Gestão, delimitando o seu objeto.  

Deste modo, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão 

representam recortes anuais do Plano de Saúde, a primeira com caráter propositivo e a 

segunda analítica/indicativa. 

Desta forma, a opção técnica neste documento, contemplou os elementos básicos, 

porém agregou a questão de factibilizar o alinhamento necessário à PPA 2014-2017, 

conforme esquema abaixo: 
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Neste esquema, a SESAU aponta 5 Programas, a saber, seguindo a linha PPA 2014-

2017, e o quadro de resumo orçamentário, quepara melhor entendimento da propositiva 

documental, foram identificados por cores 

1. Fortalecimento da atenção Básica  

2. Implementação da rede de serviços de saúde da média e Alta complexidade  

3. Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

4. Fortalecimento da Vigilância em Saúde 

5. Modernização da Gestão Municipal de Saúde e Implementação da Articulação 

Interinstitucional  

Elenca também o total de 11 ( onze) Diretrizes apontadas pelo COAP e validadas 

pelo Conselho Municipal de Saúde, também alinhadas ao PPA 2014-2017: 

DIRETRIZES: 

Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento 

da política de atenção básica e da atenção especializada.  

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e 

adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes 

de atenção.  

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. 

Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento 

da dependência de crack e outras drogas. 

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. 
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Diretriz 6 – Implementação do subsistema de atenção à saúde indígena, articulado 

com o SUS, baseado no cuidado integral, com observância às práticas de saúde e às 

medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades 

culturais. 

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 

de promoção e vigilância em saúde. 

Diretriz 8 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.  

Diretriz 11 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

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.  

Diretriz 13 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

*Nesta explanação as diretrizes seguem os números relativos a ordem COAP, 

o CMS não elencou 02 diretrizes nacionais, que também na foram pactuadas 

quando da assinatura do Contrato; 

A partir daí, aponta 12 macro objetivos ligados aos 05 Programas propostos: 

Programa 1 – 03 objetivos; Programa 2 – 06 objetivos; Programa 3 – 01 objetivo; Programa 4 

– 01 objetivo e programa 5 – 1 Objetivo; nesta sequencia são propostas as 44 iniciativas e 

128 ações, desdobrando em ações específicas. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da  Diretoria de Gestão e Políticas de 

Saúde – DGPS, inserida na concepção da nova forma de Planejamento implantada pela 

SEPLANFIC, que tem como pressuposto 

 ¨ a avaliação do problema e maior clareza na definição do Plano a 

seguir, para saná-lo de forma organizada em busca de um melhor 

desempenho da Administração. 

Nesta nova metodologia muda-se a estrutura atual “programa-ação” 

para dar lugar a programas, objetivos e iniciativas, tornando-se a 

ação uma categoria exclusiva dos orçamentos, estabelecendo uma 

situação de complementaridade entre os instrumentos, sem prejuízo 

à integração. O Plano tem foco na organização de governo nos níveis 

estratégicos e táticos, e o Orçamento, pela organização no nível 

operacional” (Plano Plurianual 2014-2017, PMCG,2013). 

 

Nesse contexto, tecnicamente optou-se por traçar o desenho estrutural da PAS 2014, 

conforme descrito no item anterior, corroborando com o alinhamento das diversas peças de 

planejamento. 

O processo de construção da Programação Anual de Saúde - 2014 (PAS), deu-se por 

meio de reuniões previamente agendadas com as Diretorias e setores envolvidos, para 

esclarecimentos sobre o contexto que cercou a elaboração, principalmente ao tocante as 

Ações específicas, que deveriam ser desdobramento das grandes ações elencadas no PPA. 

Foi formalizado um cronograma para cada setor para apoio técnico da equipe de condução 

DGPS/CMA, observando que estas ações vislumbram a própria concepção do 

acompanhamento e da produção dos resultados, onde a SESAU utiliza um Sistema de 

Tecnologia de Informação de Apoio ao Monitoramento da Programação Anual de Saúde, 

denominado SCAM.  

O trabalho configurou-se por meio de reuniões sistemáticas, com retornos aos 

setores para novas orientações, se necessário fosse, pela complexidade do trabalho, para 
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que houvesse um melhor entendimento das propostas, o que corroborou em prorrogação 

do prazo estipulado. Deste modo, a finalização do documento no que diz respeito às metas 

físicas da PAS 2014, ocorreram conforme quadro abaixo. 

REUNIÕES REALIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PAS 2014 

Setores Data  Prazo  Recebimento 

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DAS  

Coordenadoria de Atenção Básica - CAB 09/09/2013 18/09/2013 27/09/2013 

Coordenadoria de Atenção Especializada - CAE 16/09/2013 23/09/2013 24/09/2013 

Coordenadoria de Urgências – CURG 19/09/2013 23/09/2013 25/09/2013 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF 16/09/2013 18/09/2013 17/09/2013 

Coordenadoria de Laboratório -CLAB 19/09/2013 23/09/2013 25/09/2013 

Serviço de Odontologia –- SEODONTO 11/09/2013 18/09/2013 18/09/2013 

Serviço de Gestão da Estratégia de Saúde da Família - 
SESFACS 

16/09/2013 18/09/2013 26/09/2013 

 Serviço de Enfermagem - SERVENF 12/09/2013 18/09/2013 04/10/2013 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVE  

Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental - CVS 17/09/2013 20/09/2013 17/09/2013 

 Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica - CVE 16/09/2013 20/09/2013 19/09/2013 

Coordenadoria de Controle de Zoonoses - CCZ 13/09/2013 18/09/2013 18/09/2013 

SERVIÇO SOCIAL - SESOC 

Serviço Social - SESOC 18/09/2013 20/09/2013 25/09/2013 

DIRETORIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS EM SAÚDE- DRIS  

Coordenadoria de Auditoria dos Serviços de Saúde - CAUD 17/09/2013 20/09/2013 27/09/2013 

Coordenadoria de Regulação de Serviços de Saúde -CREG 17/09/2013 20/09/2013 27/09/2013 

Coordenadoria de Controle e Avaliação Ambulatorial e 
Hospitalar - CCA 

17/09/2013 20/09/2013 27/09/2013 

DIRETORIA DE GESTÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE -DGPS  

Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI 07/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 

Coordenadoria de Planejamento em Saúde - CPS 30/09/2013 
07/10/2013 

18/10/2013 18/10/2013 

Coordenadoria de Controle Orçamentário do Fundo 
Municipal de Saúde FMS - CCO 

07/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 

Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação - CMA 07/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 

Coordenadoria de Convênios e Cooperação Mútua - CCC 26/09/2013 
07/10/2013 

30/09/2013 18/10/2013 

Coordenadoria da Política de Humanização do SUS e 
Gestão Participativa – CHGP 

11/09/2013 
07/10/2013 

18/09/2013 25/09/2013 

Coordenadoria de Projetos Especiais -CPE 07/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEAD  

Departamento Administrativo - DEAD 16/10/2013 18/10/2013 -- 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEPED  

Departamento de Educação Permanente - DEPED 10/09/2013 18/09/2013 17/09/2013 

DEPARATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH  

Departamento de Recursos Humanos - DRH 08/10/2013 18/10/2013 25/10/2013 

Agência de Saúde - AGESAU 05/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 

Serviço de Saúde do Trabalhador - SERSAU 11/09/2013 18/09/2013 17/09/2013 

OUVIDORIA  

Ouvidoria 18/09/2013 20/09/2013 18/09/2013 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN  

Departamento Financeiro - DEFIN 15/10/2013 18/10/2013 -- 
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ATENÇÃO BÁSICA 

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

  
 

PROGRAMA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante o aprimoramento da política de atenção básica. a  atenção básica  em saúde responde pelas ações de promoção, prevenção, tratamento, 
recuperação e reabilitação em saúde, e devem ser resolutivas e responder por 85% das necessidades de saúde dos usuários, com o desafio de ser 
coordenadora do cuidado e organizadora da rede. o modelo de atenção que visa à integralidade do cuidado e o acesso do usuário são 
fundamentais, nesta lógica a estratégia saúde da família tem sido nacionalmente fomentada pois reorganiza a atenção básica, e trabalha  com 
preceitos como  o trabalho em equipe, vínculo, co-responsabilidade e o acompanhamento continuado, o que qualifica a prestação do cuidado. 
 

Diretrizes 
Prioritárias  

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica.  
 

Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e 
população de maior vulnerabilidade. 
 

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. 
 

Implementação do subestima de atenção à saúde indígena, articulada com o SUS, baseado no cuidado integral, com observância  
às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, e garantia do respeito às especificidades culturais. 
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ATENÇÃO BÁSICA 

OBJETIVO 

Operacionalizar todos os serviços e programas da rede de atenção básica, por meio do pronto custeio, recursos humanos e investimentos 
necessários, com ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, com equidade e em tempo adequado. 

 

 

Iniciativa 
Operacionalização e gestão resolutiva, com manutenção da rede, permitindo o funcionamento adequado e oferta de serviços aos 
usuários do SUS 

Meta Rede de atenção básica resolutiva e em funcionamento 

Ação 
Gestão, Manutenção e Operacionalização da Rede Básica 

Garantir a gestão da Agência Municipal de Saúde na Atenção Básica 

Ação específica Unidade de medida Meta anual 

Prover vencimento de servidores Folha de Pagamento 100% 

Abastecer as unidades de Saúde da Rede de Atenção Básica com materiais de consumo                            
(limpeza/higiene, expediente, administrativo, gráfico). 

Insumo cadastrados 
por Item 

100% das 
solicitações 

Executar despesas administrativas essenciais  nas unidades (Água, Luz, telefonia), Vigilância 
(Monitoramento nas UBS), LMO e alimentação. 

Serviço Pago (Nota de 
Empenho) 

Demanda 

Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota 
Equipamento/material 

reparado 
Demanda 

Pagar tributos e obrigações legais relativas a frota Obrigações pagas Demanda 

Viabilizar diárias e passagem para eventos da Atenção Básica Evento  Demanda 

Realizar manutenção predial  Unidade Demanda 

Realizar investimentos nas unidades de saúde Obras / equipamentos Demanda 

Solicitar convocação de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) de concurso público conforme 
necessidade 

ACS Demanda  

Monitorar a programação e fruição de férias de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) ACS 1.533 

Participar de comissões formalmente instituídas para realização de concurso público para cargo de 
ACS (Agentes Comunitários de Saúde) a fim de garantir o cumprimento das regras de edital de 
concurso 

Concurso Demanda 

Monitorar o quantitativo de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) exonerados e admitidos 
(solicitações e publicações)  

ACS Demanda 
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ATENÇÃO BÁSICA 

Analisar folhas de freqüência dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para subsidiar a elaboração da 
folha de pagamento e para o registro de intercorrências no histórico funcional 

Folha de freqüência 1.533 

Elaborar atos de pessoal para publicação em Diário Oficial  Ato publicado Demanda 

Solicitar abertura de processos para concessão de benefícios funcionais Processo Demanda 

Realizar estudo sobre afastamentos de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) do trabalho por licença 
médica para posterior elaboração de plano de intervenção. 

Estudo 01 

Realizar visitas domiciliares aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) licenciados há mais de 60 dias. Visita Domiciliar Demanda 

Realizar estudos ergonômicos de postos de trabalho para prevenir agravos à saúde dos ACS (Agentes 
Comunitários de Saúde) 
 

Posto de trabalho Demanda 

Identificar riscos existentes em postos de trabalho que possam causar agravos à saúde dos ACS 
(Agentes Comunitários de Saúde) e/ou acidentes de trabalho. 

Posto de trabalho Demanda 

Atender ACS (Agentes Comunitários de Saúde) afastados e/ou em vista de afastamentos do trabalho 
por motivo de doença  

Atendimento Demanda 

Orientar ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e gestores em situações decorrentes de acidentes de 
trabalho.  

Atendimento Demanda 

Acolher os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) em situações emergenciais para apoio, orientações e 
acompanhamento. 

ACS Demanda 

Integrar os setores SERSAO, SESFACS, Saúde do Trabalhador e afins para o desenvolvimento de ações 
de prevenção e promoção da saúde dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde). 

Ação realizada em 
parceria 

10/ano 
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Iniciativa Construção de novas Unidades Básicas de Saúde e conclusão de unidades de saúde com obras em andamento 

Meta Unidades de saúde concluídas com aumento do acesso aos usuários do SUS 

Ação 

Concluir as Unidades Básicas de Saúde da Família Jardim das Perdizes, Jardim Parati, Paulo Coelho Machado, Recanto dos 
Gaúchos, Zé Pereira, Azaléia, Ana Maria do Couto, Sírio Libanês, Vila Cox, Jardim Presidente, Vila Fernanda, Aero Rancho Granja  

Construir as Unidades Básicas de Saúde da Família Arnaldo Estevão de Figueiredo, Cristo Redentor,  Aquários, Nova Jerusalém, 
Jardim Inápolis/Indubrasil, Dom Antônio Barbosa, Vila Corumbá, Jardim Novo Rio Grande do Sul/Novos Estados, Jardim Mato 
Grosso, Vila Belo Horizonte, São Conrado E Santa Emília 

Ação específica Unidade de medida Meta anual 

Acompanhar junto ao SEINTRHA a execução das obras em construção. Unidade  24 

 

    

Iniciativa Construção de novos pólos de academia da saúde e finalização das edificações em andamento, visando o incentivo a prática de 
atividades saudáveis 

Meta Pólos de academia construídos e em uso pela população promovendo a qualidade de vida 

Ação Concluir os pólos de academia do Los Angeles, Fernando Arruda Torres e Nova Lima; Construir os pólos de academia, Paulo 
Coelho Machado e Azaléia 

Implantar academias da terceira idade (ATI) nas UBSF Aero Rancho IV, Jardim Botafogo, Jardim Batistão, Pioneira, Jardim das 
Perdizes, Jardim das Oliveiras, Jardim Presidente, Aero Rancho Granja, Vila Cox-Dedé, Vila Fernanda, Sírio-Libanês, Ana Maria do 
Couto e no Centro Comunitário Buriti. 

Ação específica Unidade de medida Meta anual 

Implantar novos pólos de academia da saúde Pólo 05 

Implantar academias ao ar livre (ATI) ATI 13 

Garantir o quantitativo de profissionais lotados nos pólos, não médicos previstos na Portaria nº 719 
de 07/04/2011 nos pólos de academia  

Pólos supridos de RH 
 

05 
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Iniciativa Ampliação do acesso da população aos serviços, em tempo adequado com: aumento de ESF e ESB, equiparação da cobertura 
NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) à cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família), ampliação do horário, terceiro 
turno, adesão ao PMAQ-AB. 

Meta Acesso dos usuários aos serviços de saúde com equidade e em tempo adequado 

Ação Implantar equipes de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Ofertar acesso aos usuários por meio de terceiro turno, expansão do horário e acolhimento com classificação de risco na AB. 

Bonificar servidores por gestão de resultados 

Ação específica Unidade de medida Meta anual 

Transformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Mata do Jacinto em Unidade Básica de Saúde da Família 
(UBSF) 

Unidade  01 

Implantar Equipes de Saúde da Família na UBSF Mata do Jacinto Equipe 03 

Implantar Equipes de Saúde da Família nas novas UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) Equipe 39 

Garantir Equipes de Saúde Bucal às novas Equipes de Saúde da Família implantadas Equipe 42 

Ampliar o número de Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal em UBSF já implantadas Equipe 
 

07 

Garantir o quantitativo de profissionais não médicos nas novas UBSF (Unidades Básicas de Saúde da 
Família) 

Profissional 350 

Garantir o quantitativo de profissionais médicos nas novas UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) Profissional 50 

Garantir o quantitativo de profissionais não médicos nos novos NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família) 

Profissional 24 

Implantar o 3º turno em novas unidades básicas de saúde Unidade 05 

Promover estudo de Viabilidade para aquisição de imóvel onde está sediado atualmente a UBSF São 
Benedito 

Imóvel 01 

Realizar levantamento da população indígena nas áreas de abrangência das UBSF Levantamento 01 

Realizar seminário sobre a saúde indígena  Evento 01 

Instituir Programa de Atenção à Saúde da Mulher Indígena, com ênfase na população jovem nas UBSF 
Vida Nova e Noroeste, Tiradentes e Indubrasil 

Unidade  04 

Implantar unidades de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Unidade 04 

Realizar seminário com foco no processo de trabalho dos profissionais dos NASF e na integração destes Evento 01 
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nas Redes 

Realizar encontros visando à integração das parcerias (CRAS, CREAS, Escolas, ONGs, associação de 
moradores, e outros) nos territórios de abrangência de cada NASF 

Encontro 10 

Realizar por meio do NASF apoio matricial para as Equipes de Saúde da Família Reunião 792 

Realizar consultas compartilhadas envolvendo profissionais do NASF e das UBSF Consulta  700 

Realizar visitas domiciliares por profissionais de nível superior às famílias do território de abrangência 
das UBSF 

Visita 37.200 

Realizar visitas domiciliares por profissionais de nível médio às famílias do território de abrangência das 
UBSF 

Visita 16.000 

Realizar visitas domiciliares por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) as famílias do território de 
abrangência das UBS/UBSF 

Visita 1.730.000 

Realizar visitas de supervisão ao trabalho do ACS (pelo enfermeiro) Visita 33.000 

Garantir ACS (Agentes Comunitários de Saúde) nas microáreas existentes ACS 80% 

Monitorar os afastamentos de ACS, de 15 dias ou mais, para tratamento de saúde  ACS Demanda 

Fornecer Kit de EPI aos novos ACS EPI Demanda 

Incluir o item Protetor Solar no kit de EPI dos ACS Item 01 

Viabilizar a adesão de novas equipes de Saúde da Família no Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade – PMAQ-AB 

Equipe 30 

Viabilizar a adesão de novas equipes na Auto-avaliação para Melhoria da Qualidade na ESF – AMAQ-AB Equipe 42 

Realizar visitas do Roteiro de Assessoramento Técnico (RAT) as UBSF Visita 385 

Realizar visitas do Roteiro de Assessoramento Técnico (RAT) as UBS Visita 84 

Realizar ações de vigilância, de promoção e prevenção à saúde do escolar (componente I do Programa 
Saúde na Escola - PSE) 

Escolar 20.548 

Realizar consultas médicas aos adolescentes de 10 a 19 anos na atenção básica Consulta 81.000 

Realizar atendimentos por profissionais de nível superior – não médicos aos adolescentes de 10 a 19 
anos na atenção básica 

Procedimento 
56.500 

Realizar ações de promoção e prevenção a saúde em locais de concentração da população masculina na 
atenção básica 

Ação Educativa 62 

Realizar consultas de enfermagem ao homem com idade entre 20 a 59 anos na atenção básica Consulta 22.582 

Realizar consultas médicas ao homem com idade entre 20 a 59 anos na atenção básica Consulta 75.275 
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Implantar o programa de prevenção e controle do tabagismo em unidades de saúde  Unidade  10 

Implantar novos grupos de tratamento do tabagismo em unidades de Atenção Básica Grupo 46 

Implantar novos grupos de tratamento do tabagismo no Centro de Especialidades Médicas por 
profissional 

Grupo 30 

Realizar Ações de prevenção e controle do Tabagismo em parceria com o PSE em escolas Escola 04 

Criar o Comitê Municipal para Promoção da Equidade em Saúde  Comitê 01 

Realizar encontros de sensibilização para formação de multiplicadores                                                                                                                                   
das ações previstas na Política da Promoção da Equidade em Saúde  

Encontro 05 

Realizar encontros com os profissionais inseridos nas Estratégias de Saúde da Família Rural (populações 
do Campo e Floresta - assentados/acampados) 

Encontro 04 

Realizar Primeira Consulta Odontológica Programática em 15% da população geral do município  Consulta 120.809 

Garantir 50% de Tratamento Completado (TC) em relação às consultas odontológicas realizadas em 15% 
da população geral do município  

TC 60.404 

Realizar procedimentos de Escovação Supervisionada Procedimento 315.100 

Realizar exame de prevenção do Câncer Bucal na população ≥ 35 anos na Primeira Consulta 
Odontológica Programática 

Exame 24.546 

Realizar procedimentos odontológicos coletivos de Aplicação Tópica de Flúor, Atividade Educativa e 
Exame Bucal 

Procedimento 264.169 

Realizar Primeira Consulta Odontológica Programática em crianças em 29% das crianças de 0 a 4 anos 
matriculadas nos CEINFs, através do ODONTOMÓVEL 

Consulta 4.000 

Garantir  80% de Tratamento Completado (TC) em relação às consultas odontológicas realizadas em 29% 
de crianças de 0 a 4 anos matriculadas nos CEINFs, através do ODONTOMÓVEL 

TC 3.200 

Realizar procedimentos odontológicos individuais na população geral  Procedimento 1.350.000 

Realizar procedimentos odontológicos individuais para população > 14 anos, através de atendimento 
ambulatorial aos sábados nos plantões no formato adotado pela Policlínica. 

Procedimento 112.000 

Realizar reuniões do profissional de referência ou equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) com 
as equipes das Unidades de Atenção Básica            

Reunião 144 

Implementar as ações destinadas a Redução de Danos Grupo  01 

Implantar novos postos de coleta nas unidades de atenção básica Posto de Coleta 09 

Atender as demandas judiciais (oxigênio, transporte, suporte nutricional, fraldas, insumos médico- Demanda Judicial Demanda 
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hospitalares, etc.)  

Realizar estudo de viabilidade sobre a classificação de risco na atenção básica em unidades piloto Unidades de Saúde 01 

 

 

Iniciativa Implementação da integração da Atenção Básica à rede de Atenção Psicossocial (RAPS) potencializando o consultório na rua. 

Meta Consultório na rua implantado fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS – na atenção básica 

Ação Implantar equipe de Consultório na Rua 
 

Ação Específica 
 

Unidade de medida Meta anual 

Implementar equipe de consultório na rua Equipe 01 

Viabilizar junto ao RH/SEMAD a criação do cargo de Agente Social para a equipe de Consultório na Rua Profissional 01 

Propiciar análise de contexto da população de rua permitindo a estruturação de banco de dados Relatório 01 

Interlocução intersetorial para atendimento integral da população  de rua com instituições e afins Visita Demanda 

Capacitar equipe do consultório na rua  Capacitação 02 

Realizar atividades educativas para população em situação de rua Ação educativa 44 

Realizar atendimentos pela equipe do Consultório na Rua à População em Situação de Rua  Atendimento 2200 

Realizar atendimentos pela equipe do Consultório na Rua à População em Situação de Rua em horários 
específicos (noturno, final de semana e feriados)  

Atendimento 171 

Realizar capacitações em serviço para os profissionais da urgência e emergência visando atendimento 
integral a saúde da População em Situação de Rua  

Capacitação 
 

09 
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Iniciativa Garantia de equipamentos e materiais para Unidades Básicas de Saúde 

Meta Unidades equipadas e assistência à saúde aos usuários do SUS qualificada 

Ação Equipar Unidades Básicas de Saúde 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Viabilizar  aquisição de  equipamentos permanentes,  para as novas unidades básicas de saúde da família 
 

Unidade 12 

Viabilizar aquisição de material médico hospitalar permanente para reposição de materiais sem condições 
de uso nas unidades básicas de saúde da REMUS  
 

Item  Demanda 

   

 

Iniciativa Modernização e ampliação da frota de odontomóvel para qualificação de atenção à Saúde Bucal 

Meta Qualificação da atenção à saúde bucal e ampliação da oferta de serviços aos usuários SUS 

Ação Modernizar e ampliar a frota de odontomóvel 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Elaborar projeto de aquisição de no mínimo duas novas Unidades Móveis Odontológicas Projeto 1 

Viabilizar processo para aquisição de chassi e carroceria de ônibus rodoviário Processo 1 

Viabilizar processo para transformação de ônibus rodoviários adquiridos em unidades móveis 
odontológicas 

Processo 1 

Implantar novas unidades móveis odontológicas Unidade  2 

Viabilizar a lotação das equipes de profissionais nas novas unidades móveis odontológicas, (cada equipe é 
composta por: 3 Odontopediatras, 3 ASB, 1 TSB, 1 motorista, 1 eletricista, 1 Auxiliar de Serviços Gerais ). 

Equipe 2 
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Iniciativa Ampliação da oferta nas policlínicas odontológicas 

Meta Policlínicas odontológicas em funcionamento com ampliação do acesso a população à saúde bucal 

Ação Ampliar e construir policlínicas odontológicas 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Elaborar projeto para captação de recurso financeiro para viabilizar a construção de Policlínica 
Odontológica. 

Projeto 01 

Realizar obras de ampliação em Policlínicas Odontológicas para implantação de Centros de Especialidades 
Odontológicas no mesmo prédio. 

Unidade 03 

Realizar procedimentos odontológicos individuais em escolares (03 a 19 anos) atendidos nas Policlínicas 
Odontológicas 

Procedimento 121.000 
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OBJETIVO 

Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade 
 

 

Iniciativa Adoção de estratégias de acesso e de atenção integral as mulheres: consulta integrada e resolutiva e Programa Mulheres em 
Ação 

Meta Ampliação da cobertura e resolutividade nas ações de atenção à saúde da mulher 

Ação Proporcionar apoio laboratorial e de diagnóstico na Atenção Básica em regime integrado 

Ofertar serviços por meio do Programa Mulheres em Ação objetivando a inclusão de demanda espontânea aos serviços 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar capacitações para médicos e enfermeiros voltadas à atenção clínico-ginecológica, diagnóstico e 
prevenção do colo de útero e mama 

Capacitação 04 

Organizar mutirões do Programa “Mulheres em Ação” Mutirão 10 

Disponibilizar consulta única integrada em UBS Unidades Demanda 

Realizar coleta de exames de citologia oncótica em mulheres de 25 a 64 anos na rotina da atenção básica 
para rastreamento 

Exame 59.400 

Realizar coleta de exames de citologia oncótica em mulheres fora da idade prioritária para o rastreamento na 
rotina da atenção básica  

Exame Demanda 

Realizar consultas de enfermagem às mulheres maiores de 10 anos Consulta 144.000 

Realizar consultas médicas às mulheres maiores de 10 anos Consulta 403.500 

Realizar exame clínico da mama em mulheres de 35 a 69 anos  Procedimento 42.520 

Realizar seguimento em mulheres com diagnóstico de lesão de alto grau previsto no mês Paciente 85% 
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Iniciativa Ampliação do acesso à especialidade de pediatria na Atenção Básica por meio do apoio matricial   

Meta Ampliação da cobertura de crianças atendidas na atenção básica 

Ação Implantar o Programa Sesausinho na Atenção Básica   

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Elaboração e apresentação do Projeto Sesausinho Projeto 01 

Realizar consultas de puericultura com pediatra às crianças menores de 2 anos  Consulta 25.300 

Realizar consultas médicas pediátricas às crianças menores de 10 anos  Consulta 65.000 

Realizar consultas médicas de puericultura às crianças menores de dois anos na atenção básica Consulta 53.400 

Realizar consultas de enfermagem (puericultura) às crianças menores de dois anos na atenção básica Consulta 18.700 

Realizar consultas de enfermagem às crianças menores de 5 anos na atenção básica Consulta 46.500 

Realizar consultas médicas às crianças menores de 5 anos na atenção básica Consulta 135.500 

Realizar atividades educativas de promoção e prevenção à saúde da criança (0 a 9 anos) na atenção básica Ação educativa 1.900 

Realizar atividades educativas de promoção de saúde relacionadas à alimentação e nutrição na atenção 
básica 

Ação educativa 02 

Acompanhar a proporção de crianças menores de 6 meses em aleitamento materno Criança 2.760 

Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 5 anos. Criança 23.000 
 

 

Iniciativa Implementação da Atenção a Saúde da Gestante por meio do desenvolvimento de Programa Municipal em consonância com a 
Rede Cegonha 

Meta Atenção ao pré-natal qualificada com ampliação do acesso às gestantes aos serviços de saúde co atendimento humanizado 

Ação Implantar o Programa Municipal de Atenção a Gestante – Amor materno 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar Primeira Consulta Odontológica Programática em Gestantes  Consulta  4.426 

Realizar teste de gravidez em conformidade com fluxograma e protocolo de atendimento Teste Demanda 

Monitorar o cadastramento no SISPRENATAL de gestantes captadas no 1º trimestre de gestação Gestante 80% 
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Realizar capacitações para médicos e enfermeiros da atenção básica em assistência ao pré-natal, parto e 
puerpério  

Capacitação 04 

Realizar consultas de enfermagem às gestantes de risco habitual Consulta 16.500 

Realizar consultas médicas de pré-natal às gestantes de risco habitual Consulta 41.400 

Realizar consultas de puerpério Consulta 8.280 

Ofertar consulta e/ou visita domiciliar mediante agendamento efetuado pelas agentes acolhedoras  Atendimento 4.000  

Garantir o quadro de agentes acolhedoras nas maternidades do SUS segundo critérios pré-estabelecidos pela 
gestão 

Profissional 07 

Capacitar médicos e enfermeiros para ações previstas na Estratégia AIDPI NEONATAL  Capacitação 02 

Realizar capacitação de profissionais da atenção básica para as ações previstas na Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil  

Capacitação 08 
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OBJETIVO 

Garantir atenção a saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações 
de promoção 

 

 

Iniciativa Atenção integral a saúde do idoso e portadores de doenças crônicas 

Meta 
 

Promoção da saúde do idoso por meio do envelhecimento saudável e atenção à saúde integral aos portadores de doenças 
crônicas 

Ação Ofertar serviços que integre educação, prevenção e cuidado continuado à população idosa 

Operacionalizar o plano de enfrentamento das doenças crônicas 

Ação específica 
Unidade de 

medida 
Meta anual 

Realizar consultas de enfermagem ao idoso na atenção básica Consulta 44.170 

Realizar consultas médicas ao idoso na atenção básica Consulta 154.936 

Realizar visitas domiciliares para idosos na atenção básica Visita 27.181 

Realizar capacitação para profissionais que atuam nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS) Capacitação 01 

Realizar avaliação em pé de risco de pacientes diabéticos na atenção básica Avaliação 18.431 

Fornecer lancetas para o automonitoramento e acompanhamento de pacientes diabéticos cadastrados Insumo 285.000 

Fornecer seringas de insulina para o acompanhamento de pacientes diabéticos cadastrados Insumo 2.127.600 

Realizar consulta de enfermagem em diabetes na atenção básica Consulta 52.660 

Realizar consulta de enfermagem em hipertensão na atenção básica Consulta 60.694 

Realizar consulta médica em diabetes na atenção básica Consulta 78.990 

Realizar consulta médica em hipertensão na atenção básica Consulta 182.100 

Dispensar palmilhas para pacientes diabéticos cadastrados com pé de risco  Paciente 1.675 

Fornecer tiras para glicemia para o automonitoramento e acompanhamento dos pacientes diabéticos 
cadastrados 

Insumo 1.026.000 

Expandir o Programa Viver Legal para unidades de saúde Unidade  10 

Realizar projeto de viabilidade para atender idosos institucionalizados em instituições não governamentais 
de longa permanência 

Projeto 01 
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INDICADOR 

 

PACTUAÇÃO 

 

ANO DE REFERÊNCIA 

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (%) 53,63 2013 

Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica (%) 21,54 2013 

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa 
Família (%) 

80,00 2013 

Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal (%) 58,00 2013 

Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada (%) 3,26 2013 

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos (%) 3,85 2013 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária (razão) 

0,59 2013 

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (%) 66,00 2013 

Número de teste de sífilis por gestante (razão) 0,60 2013 

Taxa de mortalidade infantil (/1.000 nascidos vivos) 11,00 2013 

Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNTs 
(/100.000) 

342,47 2013 

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos e população da mesma faixa etária (razão) 

0,24 2013 
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FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

Orçamentário 

Ação Descrição Valor (R$) 

4150 Gestão, Manutenção e Operacionalização da Rede de Atenção 158.833.976,00 

4151 Gestão da Agência Municipal de Saúde na Atenção Básica 28.745.484,00 

3031 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Santa Emília 1.116.667,00 

3019 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo Coelho 300.000,00 

3020 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Recanto dos Gaúchos 300.000,00 

3021 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Zé Pereira 400.000,00 

3022 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Azaléia 400.000,00 

3023 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Ana Maria do Couto 400.000,00 

3024 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Sírio Libanês 400.000,00 

3025 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Vila Cox 300.000,00 

3026 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Presidente 300.000,00 

3027 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Vila Fernanda 300.000,00 

3028 Concluir a Unidade Básica de Saúde da Família Aero Rancho Granja 300.000,00 

3029 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Arnaldo Estevão de Figueiredo 400.000,00 

3030 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Cristo Redentor 400.000,00 

3032 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Aquarius 627.200,00 

3033 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Nova Jerusalém 627.200,00 

3034 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Inápolis 627.200,00 

3035 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Dom Antonio Barbosa 627.200,00 
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3036 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Vila Corumbá 627.200,00 

3037 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Novo Rio Grande do Sul 627.200,00 

3038 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Mato Grosso 627.200,00 

3039 Construir Unidade Básica de Saúde da Família Vila Belo Horizonte 627.200,00 

3040 Construir Unidade Básica de Saúde da Família São Conrado 718.400,00 

3056 Concluir o pólo de academia do Los Angeles 65.000,00 

3057 Concluir o pólo de academia Fernando Arruda Torres 74.000,00 

3058 Concluir o pólo de academia Nova Lima 74.000,00 

3060 Implantação de Academia de Terceira Idade 461.941,00 

3109 Construir o pólo de academia de saúde Paulo Coelho Machado 110.000,00 

3110 Construir o pólo de academia de saúde Azaléia 90.200,00 

3112 Equipar Unidades Básicas de Saúde qualificando a assistência 3.638.000,00 

3123 Modernização e ampliação da frota de Odontomóvel 3.000,00 

3124 Ampliar e construir Policlínicas Odontológicas  2.000,00 

Total 203.150.268,00 
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IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 

PROGRAMA 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 

 
A rede de serviços da média e alta complexidade prevê a integralidade da atenção ao usuário às necessidades apresentadas que requerem 
atendimento imediato e maior adensamento tecnológico para o cuidado e recursos humanos especializados. a atenção prestada conta com elenco 
de ações, consultas, procedimentos e internações. observa-se a necessidade do aprimoramento da rede de urgência e emergência- rue, com 
expansão e adequação de unidades de pronto atendimento (UPAs), de serviços de atendimento móvel de urgência (SAMU) e centrais de regulação, 
articulada às outras redes de atenção, com ênfase a rede de atenção psicossocial (RAPS), caracterizando-se também pela reorganização da rede 
hospitalar. 
 

Diretrizes 
Prioritárias  

Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de pronto-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de 
atenção 
 

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

Operacionalizar todos os serviços e programas da rede de média e alta complexidade, por meio do pronto custeio, recursos humanos e 
investimentos necessários, com ampliação do acesso da população aos serviços de saúde destes níveis de atenção, na perspectiva da integralidade e 
em tempo adequado. 

 

 

Iniciativa Gestão, manutenção e operacionalização da rede, permitindo o funcionamento adequado e oferta de serviços na atenção 
as urgências, especializada e hospitalar, na perspectiva da integralidade do cuidado 

Meta Rede da média e alta complexidade resolutiva e em funcionamento 

Ação Gerir, manter e operacionalizar a rede da média e alta complexidade 

Gerir, manter e operacionalizar a rede de serviços conveniados e contratados do SUS 

Gerir, manter e operacionalizar a rede o laboratório municipal 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Prover vencimento de servidores 
Folha de 

Pagamento 
100% 

Abastecer as unidades de Saúde da Rede de Média e Alta Complexidade com materiais de consumo              
( limpeza/higiene, expediente, administrativo, gráfico). 

Insumo 
cadastrados por 

Item 

100% das 
solicitações 

Executar despesas administrativas essenciais  nas unidades (Água, Luz, telefonia), Vigilância 
(Monitoramento nas UBS), LMO e alimentação. 

Serviço Pago 
(Nota de 

Empenho) 
Demanda 

Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota 
Equipamento/ma

terial reparado 
Demanda 

Pagar tributos e obrigações legais relativas a frota Obrigações pagas Demanda 

Viabilizar diárias e passagem para eventos da Média e Alta Complexidade Evento  Demanda 

Realizar manutenção predial  Unidade Demanda 

Realizar investimentos nas unidades Obras / Demanda 
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equipamentos 

Realizar reuniões mensais previstas para a implementação do Comitê Municipal de Urgência Reunião 12 

Realizar ações de controle na produção ambulatorial de estabelecimentos de saúde para qualificação do 
processamento 

Estabelecimento  100% 

Realizar ações de controle na produção hospitalar das instituições hospitalares para qualificação do 
processamento  

Estabelecimento 100% 

Firmar convênios, contratos e credenciamentos com prestadores de serviços Estabelecimento  Demanda 

Monitorar convênios, contratos e credenciamentos com prestadores de serviços Estabelecimento  45 

Realizar visitas técnicas às unidades do SUS (Habilitação/ credenciamento de serviço) Visita Demanda 

Realizar visitas técnicas às unidades de saúde do SUS (monitoramento do serviço) Visita Demanda 

Implementar ações internas de educação permanente e/ou continuada na Coordenadoria de Auditoria 
dos Serviços de Saúde  

Atividade Demanda 

Elaborar notas de orientação e/ou parecer técnico para apoiar setores da SESAU em assuntos 
relacionados à auditoria 

Atividade Demanda 

Realizar auditorias para acompanhamento de auditoria prévia  Auditoria 10 

Realizar auditorias integradas com os componentes estadual e/ou federal do SNA Auditoria Demanda 

Realizar auditorias nas ações/serviços de saúde caracterizadas em objeto denúncia Auditoria Demanda 

Realizar auditorias nas ações/serviços de saúde conforme programado Auditoria 10 

Realizar visitas técnicas nos serviços de saúde conforme programado Visita 14 

Realizar visitas técnicas nos serviços para apuração de fatos caracterizados em denúncia Visita Demanda 

Realizar capacitações (SIA, SIHD, Tabwin) para os servidores lotados na Coordenadoria de Controle e 
Avaliação 

Capacitação 03 

Realizar capacitações sobre Sistemas de Informações em Saúde, para profissionais da REMUS e para 
prestadores contratados e conveniados 

Capacitação 06 

Prestar assessoria sobre os processamentos do SIA e do SIHD para as Unidades de Saúde credenciadas ao 
SUS 

Assessoria Demanda 

Apresentar cronograma para adoção de sistema informatizado do Ministério da Saúde para autorização 
de procedimentos de alta complexidade (quando disponibilizado) 

Projeto  01 

Realizar atividades educativas em puerpério no Hospital da Mulher Ação Educativa Demanda 

Realizar consultas médicas em gestantes e puérperas no Hospital da Mulher Consulta Demanda 
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Realizar curetagens no Hospital da Mulher Curetagem Demanda 

Realizar procedimentos de enfermagem no Hospital da Mulher Procedimento Demanda 

Realizar assistência ambulatorial de pré-natal a partir da 34ª semana de gestação no Hospital da Mulher Procedimento Demanda 

Realizar procedimentos de laqueadura e vasectomia no Hospital da Mulher Procedimento Demanda 

Elaborar Plano Operativo para o Hospital da Mulher Plano 01 

Executar o Plano Operativo no Hospital da Mulher Meta 80%  

Monitorar o Projeto de adequação de ambiência do Hospital da Mulher   Projeto 01 

Viabilizar participação de representantes do Hospital da Mulher no Fórum Perinatal da Rede Cegonha Profissional 01 

Elaborar protocolo de Acolhimento com classificação de risco com participação de especialistas e 
profissionais dos serviços; 

Publicação no 
DIOGRANDE 

01 

Implantar o protocolo de Acolhimento com classificação de risco no Hospital da Mulher 
 

Protocolo 01 

Implantar sistema de interfaceamento – MATRIX (etiquetamento para exames laboratoriais) em Unidades 
de Saúde da REMUS, com impressora código de barras 

Sistema 16 

Realizar capacitações para servidores das unidades de saúde que serão contempladas com implantação 
de novos postos de coleta 

Capacitação  02 

Viabilizar junto ao departamento administrativo contrato com prestador para a garantia do transporte do 
material biológico dos postos de coleta para o laboratório central municipal 

Contrato 01 

Viabilizar a aquisição de material de consumo laboratorial compatível para atendimento da demanda da 
rede de postos de coleta 

Material Demanda 

Realizar exames laboratoriais para apoio diagnóstico Exame Demanda 

Viabilizar aquisição de motos para o recolhimento dos materiais biológicos coletados nas unidades de 
urgência e emergência. 

Veículo 09 

Viabilizar aquisição de veículo utilitário para apoio ao LABCEM Veículo 01 

Viabilizar aquisição de uma SERV CAR MOTO para transporte de materiais biológicos da REMUS Veículo 01 

Viabilizar aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e insumos (caixas térmicas com 
termômetro, gelox, grades) para acondicionamento no transporte do material biológico das unidades de 
saúde para o laboratório (LABCEM). 

Material Demanda 

Realizar avaliações do programa nacional de controle da qualidade (interno e externo) da sociedade 
brasileira de análises clínicas  

Avaliação 12 
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Viabilizar projeto para implantação do laboratório de análises clínicas em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA Cel. Antonino, UPA Universitário e UPA Vila Almeida)  

Projeto 01 

Viabilizar projeto de aquisição de material permanente para os novos laboratórios das Unidades de 
Pronto Atendimento conforme projeto elaborado 

Projeto 01 

Viabilizar junto ao DRH/SEMAD lotação de profissionais (Farmacêutico-Bioquímico, Técnicos em 
Laboratório e Administrativos) para os novos laboratórios das Unidades de Pronto Atendimentos  

Profissional Demanda 

Viabilizar participação de profissionais Farmacêutico-Bioquímico, que trabalham no laboratório, em 
congressos 

Evento 04 

Realizar capacitação para profissionais (Farmacêutico-Bioquímico e Técnico de Laboratório) que atuam no 
laboratório 

Capacitação  Demanda 

Realizar atendimentos de enfermagem no Centro de Referência à Saúde do Homem  Atendimento 429 

Realizar consultas médicas especializadas em urologia no Centro de Referência à Saúde do Homem Consulta 9.680 

Realizar procedimento cirúrgico de vasectomia no Centro de Referência à Saúde do Homem Procedimento 528 

Implantar serviços de  frenuloplastia e postectomia no Centro de Referência à Saúde do Homem Serviço 02 

Realizar atendimentos de psicoterapia de grupo no Centro de Referência à Saúde do Homem Atendimento 27 

Realizar atendimentos de psicoterapia individual no Centro de Referência à Saúde do Homem  Atendimento 141 

Realizar atendimento em serviço social no Centro de Referência à Saúde do Homem  Atendimento 3.169 

Realizar procedimentos de enfermagem (pré e pós-consulta, aferição de SSV e etc.) no Centro de 
Referência à Saúde do Homem 

Procedimento 9.329 

Realizar atendimentos em fisioterapia na UERD (Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico) Atendimento 10.500 

Realizar atendimentos em terapia ocupacional na UERD (Unidade Especializada em Reabilitação e 
Diagnóstico) 

Atendimento 1.200 

Realizar exames de raios-x/ambulatorial na UERD (Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico) Exame 6.780 

Realizar atendimentos na sala de reabilitação com profissional de educação física na UERD (Unidade 
Especializada em Reabilitação e Diagnóstico) 

Atendimento 3.300 

Realizar consultas médicas de urgência em infectologia às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST’S e outras 
DIPS (Doenças Infecto-Parasitárias) no Hospital DIA 

Consulta Demanda 

Realizar internações no Hospital DIA Internação 1.500 

Inserir no sistema SISAIH os dados dos laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) no Hospital 
Dia 

Laudo 456 
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Realizar Atendimentos Domiciliares Terapêuticos (ADT) de assistente social pelo CEDIP (Centro de 
Doenças Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 440 

Realizar Atendimentos Domiciliares Terapêuticos (ADT) de enfermagem pelo CEDIP (Centro de Doenças 
Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 440 

Realizar Atendimentos Domiciliares Terapêuticos (ADT) de nutrição pelo CEDIP (Centro de Doenças 
Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 264 

Realizar Atendimentos Domiciliares Terapêuticos (ADT) de psicologia pelo CEDIP (Centro de Doenças 
Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 440 

Realizar consultas médicas de infectologia no Atendimento Domiciliar Terapêutico (ADT) pelo CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Consulta 440 

Realizar Atendimentos Domiciliares Terapêuticos (ADT) de Técnico de Enfermagem Atendimento 220 

Realizar atendimentos de enfermagem às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 5.100 

Realizar atendimentos em Nutrição às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP (Centro 
de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Atendimento 759 

Realizar atendimentos em psicologia às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Atendimento 1.200 

Realizar atendimentos de técnicos de enfermagem às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS 
no CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Atendimento 17.400 

Realizar atendimentos de serviço social às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 2.400 

Realizar consultas médicas em cirurgia plástica (lipoatrofias) às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e 
outras DIPS no CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Consulta 264 

Realizar consultas médicas de infectologia às pessoas adultas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no 
CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Consulta 7.920 

Realizar consultas médicas em infectologia pediátrica especializado às crianças vivendo com HIV/AIDS, 
DST e outras DIPS no CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Consulta 2.323 

Realizar consultas médicas em dermatologia às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no 
CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Consulta 515 

Realizar consultas médicas em ginecologia às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP Consulta 2.816 
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(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias)  

Realizar consultas farmacêuticas às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP (Centro de 
Doenças Infecto-Parasitárias)  

Consulta 2.760 

Realizar atendimento em assistência farmacêutica às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no 
CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Atendimento 15.600 

Realizar consulta odontológica programática às pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no 
CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Consulta 550 

Garantir tratamento completado em relação às consultas odontológicas programáticas realizadas em 
pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

TC 440 

Realizar procedimento de colposcopia em pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Procedimento 312 

Realizar procedimento de ultrassonografia em pessoas vivendo com HIV/AIDS, DST e outras DIPS no CEDIP 
(Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Procedimento 4.190 

Realizar procedimento de correção de lipodistrofia/lipoatrofia facial em pessoas vivendo com HIV/AIDS, 
DST e outras DIPS no CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) 

Procedimento 105 

Realizar atendimentos de enfermagem no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 2.200 

Realizar atendimentos de fonoaudiologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 9.504 

Realizar atendimentos de nutrição no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 1.760 

Realizar atendimentos em psicopedagogia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 3.960 

Realizar atendimentos de psicologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 8.800 

Realizar atendimentos em serviço social no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 440 

Realizar atendimentos em terapia ocupacional no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 1.760 

Realizar atendimentos por técnico em desporto no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 308 

Realizar consultas médicas em cirurgia pediátrica no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 2.904 

Realizar consultas médicas em alergologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 1.188 

Realizar consultas médicas em endocrinologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 1.540 

Realizar consultas médicas em nefrologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 384 

Realizar consultas médicas em neurologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 384 

Realizar consultas médicas em oncologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 384 

Realizar consultas médicas em pneumologia no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 384 
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Realizar consultas médicas em psiquiatria no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 440 

Realizar consultas médicas em oftalmologia infantil no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Consulta 6.424 

Realizar encaminhamentos para cirurgias pediátricas no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atendimento 220 

Realizar atividades de “Ação para a Família” no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Atividade 04 

Realizar exames de audiometria no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Exame 792 

Realizar atividades em grupo no Programa de atendimento multiprofissional de Prevenção a Obesidade 
Infantil (PAMPOI) no CEI (Centro de Especialidades Infantil) 

Oficina 60 

Realizar triagens auditivas de escolares pelo CEI (Centro de Especialidades Infantil) Procedimento 2.200 

Realizar procedimentos de enfermagem no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Procedimento 2.200 

Realizar aviamentos e montagens de óculos no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Óculos 880 

Inserir no quadro de RH profissional assistente social no CEI (Centro de Especialidades Infantil) Profissional 01 

Inserir no quadro de RH profissional médico otorrinolaringologista no CEI (Centro de Especialidades 
Infantil) 

Profissional 01 

Realizar consultas médicas em climatério no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 2.420 

Realizar consultas médicas em gestação de alto risco no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 1.056 

Realizar consultas médicas em mastologia no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 4.928 

Realizar consultas médicas em ginecologia cirúrgica no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 1.056 

Realizar consultas médicas em urologia para planejamento familiar no CEAM (Centro de Atendimento da 
Mulher) 

Consulta 2.904 

Realizar consultas médicas em ginecologia para planejamento familiar no CEAM (Centro de Atendimento 
da Mulher) 

Consulta 2.508 

Realizar consultas médicas para inserção do DIU para Planejamento Familiar no CEAM (Centro de 
Atendimento da Mulher) 

Consulta 220 

Realizar consultas médicas para patologia cervical no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 3850 

Realizar mutirões para demanda reprimida na área da saúde da mulher pelo CEAM (Centro de 
Atendimento da Mulher) 

Consulta Demanda 

Realizar consultas de enfermagem em saúde da mulher no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 2.000 

Realizar consultas de nutrição no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 1760 

Realizar consultas de psicologia/Planejamento Familiar ao casal no CEAM (Centro de Atendimento da 
Mulher) 

Consulta 3.600 
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Realizar atendimentos de psicologia no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) para grupos de 
gestante e de mulheres 

Atendimento 44 

Realizar atendimentos de planejamento familiar pelo serviço social no CEAM (Centro de Atendimento da 
Mulher) 

Atendimento 900 

Realizar atendimentos para grupo de mulheres em terapia ocupacional no CEAM (Centro de Atendimento 
da Mulher) 

Atendimento 44 

Realizar consultas odontológicas em gestantes de alto risco no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Consulta 100 

Realizar atividades educativas pela equipe multiprofissional no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Ação educativa 300 

Ampliar o quadro de RH com lotação de administrativo no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) 
Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com lotação de assistente social no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com lotação de ginecologista para gestação de alto risco no CEAM (Centro de 
Atendimento da Mulher) 

Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com lotação de médico ultrassonografista no CEAM (Centro de Atendimento da 
Mulher) 

Profissional 01 

Realizar atendimentos pré e pós consultas por técnico de enfermagem no CEAM (Centro de Atendimento 
da Mulher) 

Atendimento 16.000 

Realizar colposcopias no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 1.000 

Realizar biopsias no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 300 

Realizar cirurgias de alta freqüência no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 110 

Realizar cauterizações no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 30 

Realizar exceréses no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 50 

Realizar inserções de DIU no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 250 

Realizar punção de mama no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 09 

Realizar exames clínicos de mama no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 1.000 

Realizar coletas de preventivo no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 100 

Realizar ultrassonografias (mama, obstétrica, ginecológica) no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento Demanda 

Realizar cirurgias de vasectomia no CEAM (Centro de Atendimento da Mulher) Procedimento 380 

Realizar atendimento/mês por CAPS II RAAS abertas 4.400 

Realizar atendimento/mês por CAPS III RAAS abertas 4.400 
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Realizar atendimento/mês por CAPS Infantil RAAS abertas 2.200 

Realizar atendimento/mês por CAPS AD RAAS abertas 2.530 

Realizar matriciamento dos pacientes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) com as unidades da 
atenção básica 

Paciente 132 

Viabilizar junto ao DRH/SEMAD lotação de profissionais para os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Profissional Demanda 

Viabilizar recursos para aquisição e compra de materiais permanentes e de consumo para os CAPS III, 
CAPS AD III e unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil 

Material Demanda 

Realizar capacitação sobre matriciamento para os profissionais dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
e Atenção Básica 

Capacitação 04 

Realizar capacitação sobre Projeto Terapêutico Singular (PTS) para os profissionais dos CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial) e Atenção Básica 

Capacitação 04 

Realizar capacitação para formação em terapia comunitária para os profissionais dos CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial)  e Atenção Básica 

Capacitação 02 

Implantar unidade Acolhimento Infanto-Juvenil Serviço 01 

Implantar unidade Acolhimento Adulto Serviço 01 

Implantar unidade de Residência Terapêutica  Serviço 01 

Habilitar o CAPS pós-trauma em CAPS III  Serviço 01 

Reestruturar a unidade do CAPS III Aero Rancho Serviço 01 

Habilitar o CAPS AD em CAPS AD III    Serviço 01 

Realizar consultas médicas especializadas em angiologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 5.380 

Realizar procedimentos médicos em pequenas cirurgias no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Procedimento 1.300 

Realizar consultas em oftalmologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 13.600 

Realizar consultas em oftalmologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 3.400 

Realizar consultas em acupuntura no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.200 

Realizar consultas em cardiologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 16.400 

Realizar consultas em cardiologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 1.760 

Realizar consultas em endocrinologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 6.200 

Realizar consultas em endocrinologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 3.600 

Realizar consultas em dermatologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 7.800 

Realizar consultas em cirurgia plástica no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 1.600 
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Realizar consultas em gastroenterologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 4.000 

Realizar consultas em gastroenterologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.400 

Realizar consultas em homeopatia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.700 

Realizar consultas em urologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 4.000 

Realizar consultas em nefrologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 400 

Realizar consultas em neurologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 3.300 

Realizar consultas em neurologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 700 

Realizar consultas em otorrinolaringologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 5.800 

Realizar consultas em otorrinolaringologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.500 

Realizar consultas em pneumologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 9.000 

Realizar consultas em pneumologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.500 

Realizar consultas em proctologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.000 

Realizar consultas em reumatologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 7.000 

Realizar consultas em reumatologia infantil no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 2.400 

Realizar consultas em geriatria no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 1.500 

Realizar consultas em psiquiatria no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 8.250 

Ampliar o quadro de RH com lotação de neurologistas (adulto) no CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) 

Profissional 02 

Ampliar o quadro de RH com lotação de endocrinologistas (adulto) no CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) 

Profissional 02 

Ampliar o quadro de RH com lotação hematologista no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com lotação imunologista/alergista no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com lotação de administrativos no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 10 

Ampliar o quadro de RH com lotação de assistentes sociais no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 02 

Ampliar o quadro de RH com lotação de dermatologistas (adulto) no CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) 

Profissional 02 

Ampliar o quadro de RH com lotação de psicólogos no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 02 

Ampliar o quadro de RH com enfermeiro para o setor de feridas no CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) 

Profissional 01 

Ampliar o quadro de RH com técnicos de enfermagem no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 05 
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Ampliar o quadro de RH com técnicos de radiologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Profissional 02 

Realizar atendimentos de enfermagem no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Atendimento 2.100 

Realizar atendimentos de fonoaudiologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Atendimento 4.200 

Realizar atendimentos de nutrição no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Atendimento 3.000 

Realizar atendimentos de psicologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Atendimento 980 

Realizar atendimentos de serviço social no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Atendimento 3.500 

Realizar consultas odontológicas em pacientes diabéticos no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta 400 

Realizar exames de mamografia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 6.000 

Realizar exames de audiometria no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 500 

Realizar exames de ecocardiograma no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 7.480 

Realizar exames de eletrocardiograma no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 11.000 

Realizar exames de eletroencefalograma no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 3.000 

Realizar exames de eletroneuromiografia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 1.100 

Realizar exames de endoscopia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 5.000 

Realizar exames de holter no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 330 

Realizar exames de Raio X - ambulatorio no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 6.600 

Realizar exames de teste ergometrico no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 1.500 

Realizar exames de ultrassonografia no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 11.500 

Realizar exames de doppler vascular no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Exame 1.500 

Realizar consultas farmacêuticas no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Consulta Demanda 

Realizar atendimento de prescrições farmacêuticas no CEM (Centro de Especialidades Médicas) Prescrição Demanda 

Realizar atendimento especializado em crianças e adolescentes com diabetes tipo I e tipo II – nº de 
pacientes atendidos 

Atendimento 200 

Realizar atendimento especializado em crianças e adolescentes com diabetes (tipo I e tipo II) - nº de 
pacientes transferidos. 

Paciente 36 

Atualizar cadastro de crianças e adolescentes com diabetes ( tipo I e tipo II) - nº pacientes inscritos. Paciente 185 

Atualizar cadastro dos pacientes adultos com diabetes (tipo I, tipo II e gestacional) - nº de pacientes 
inscritos. 

Paciente 484 

Realizar atendimento especializado em crianças e adolescentes com diabetes (tipo I e tipo II) – nº 
pacientes novos 

Paciente 55 
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Realizar atendimentos aos pacientes estomizados nº pacientes novos Atendimento 213 

Realizar atendimentos aos pacientes estomizados nº excluídos (óbito, reversão, transferência, abandono) Atendimento 201 

Realizar atendimento especializado em adultos  com diabetes tipo I e tipo II e Gestacional – numero de 
pacientes atendidos. 

Atendimento 450 

Realizar consultas médicas especializadas em ortopedia – ambulatorial no CENORT (Centro Ortopédico 
Municipal) 

Consulta 24.000 

Realizar consultas médicas em ortopedia de pronto  atendimento /urgência/emergência CENORT (Centro 
Ortopédico Municipal) 

Consulta Demanda 

Realizar atendimento em enfermagem no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Atendimento 12.000 

Realizar exames de Raio-X  de urgência/emergência  no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Exame Demanda 

Realizar procedimento de imobilização ortopédica no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Procedimento 19.000 

Realizar procedimento de curativos ortopédicos no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Procedimento 12.500 

Realizar administração de medicamentos na urgência/emergência do CENORT (Centro Ortopédico 
Municipal) 

Procedimento Demanda 

Ampliar o quadro de plantonistas de ortopedia geral no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Profissional 01 

Ampliar o quadro de ortopedista ambulatorial  especialista  em ombro/cotovelo no CENORT (Centro 
Ortopédico Municipal) 

Profissional 01 

Ampliar o quadro de profissionais administrativos no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Profissional 02 

Ampliar quadro de profissional  técnico de enfermagem  no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Profissional 01 

 Viabilizar reforma e adequação de consultório no CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Reforma 01 

Viabilizar reforma e ampliação do balcão de atendimento do ambulatório de ortopedia no CENORT 
(Centro Ortopédico Municipal) 

Reforma 01 

Realizar exame de mamografia em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Exame 1.820 

Realizar procedimentos de pequenas cirurgias em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Procedimento 2.800 

Realizar procedimento de punção de mama em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Procedimento 1.100 

Realizar exame de ultrassonografia em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Exame 34.000 

Realizar exame radiológico em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Exame 78.000 

Realizar consulta médica em oftalmologia em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Consulta 2.600 

Realizar consulta médica em mastologia em unidades da REMUS (Rede Municipal de Saúde) Consulta 750 

Autorizar as internações hospitalares de média complexidade na rede própria e conveniada  Internação 57.500 
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Processar as internações hospitalares de média complexidade realizadas na rede própria e conveniadas Internação 57.500 

Autorizar as internações hospitalares de alta complexidade na rede própria e conveniada Internação 8.000 

Processar as internações hospitalares de alta complexidade realizadas na rede própria e conveniadas Internação 8.000 

Viabilizar a realização de procedimentos ambulatoriais de média complexidade da rede contratada e 
conveniada 

Procedimento 2.700.000 

Viabilizar a realização dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade da rede contratada e 
conveniada 

Procedimento 262.000 

Garantir o cumprimento do parâmetro das cirurgias eletivas em relação ao total de cirurgias realizadas da 
rede contratada e conveniada 

Cirurgia 20% 

Incrementar o rol de procedimentos clínicos diagnósticos ambulatoriais de média complexidade, através 

de novo convênio com o Hospital Adventista do Pênfigo 

Procedimento 14.000 

 

Incrementar o rol de procedimentos cirúrgicos eletivos  de média complexidade, através de novo 

convênio com o Hospital Adventista do Pênfigo 

Procedimento 

cirúrgico 

1.200 

Incrementar procedimentos de alta complexidade (Tomografia) no Hospital Universitário Procedimento de 
alta 

complexidade 

1.200 
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Iniciativa Construção de 10 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 04 unidades de acolhimento, fomentando a estruturação da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

Meta CAPS e unidades de acolhimento construídas e entregues a população, permitindo acesso e fortalecimento da rede 
atenção psicossocial 

Ação 

Construir o CAPSIII nos distritos: norte, sul, leste, oeste 

Construir o CAPS AD III referência nos distritos: leste, oeste 

Construir o CAPS infantil nos distritos: norte, sul, leste, oeste 

Construir Unidade de Acolhimento Adulto nos distritos: oeste, leste 

Construir Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil nos distritos: oeste, leste 

Ação específica 
Unidade de 

medida 
Meta anual 

Monitorar análise da proposta de cadastro e viabilizar o processo quando aprovado para construção de unidades: 
CAPS III  

Projeto 
Aprovado 

04 

Monitorar análise da proposta de cadastro e viabilizar o processo quando aprovado para construção de unidades: 
CAPS AD III  

Projeto 
Aprovado 

02 

Monitorar análise da proposta de cadastro e viabilizar o processo quando aprovado para construção de unidades: 
CAPS Infantil  

Projeto 
Aprovado 

04 

Monitorar análise da proposta de cadastro e viabilizar o processo quando aprovado para construção de unidades: 
Unidades de Acolhimento Adulto  

Projeto 
Aprovado 

02 

Monitorar análise da proposta de cadastro e viabilizar o processo quando aprovado para construção de unidades: 
Unidades de Acolhimento Infanto - juvenil  

Projeto 
Aprovado 

02 
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Iniciativa Conclusão de três (3) UPAS com obras em andamento 

Meta Unidades de pronto atendimento concluídas e em funcionamento 

Ação 

Concluir UPA Santa Mônica 

Concluir a edificação do UPA Jardim Leblon 

Concluir edificação do UPA Moreninha III 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Implantar UPA Porte III (Leblon e Moreninhas) Unidade 02 

Implantar UPA Porte II (Santa Mônica) Unidade 01 

 Garantir o quantitativo de profissionais não-médicos previstos na Portaria 2048 na UPA Porte III Servidor 88 

Garantir o quantitativo de profissionais não-médicos previstos na Portaria 2048 na UPA Porte II Profissional 39 

Garantir o quantitativo de médicos por período previstos na Portaria 2048 nas UPA Porte III Profissional 20 

Garantir o quantitativo de médicos por período previstos na Portaria 2048 na UPA Porte II 
 

Profissionais 07 

 

 

Iniciativa Construção e equipação de um Centro Especializado de Reabilitação – CER tipo IV 

Meta Centro de reabilitação construído, equipado e em funcionamento 

Ação Construir Centro Especializado de Reabilitação – CER tipo IV com oficina ortopédica 

Equipar Centro Especializado de Reabilitação – CER tipo IV com oficina ortopédica 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar reuniões do grupo condutor municipal para qualificação da rede de cuidados à pessoa com deficiência  Reunião 06 

Viabilizar junto a SEMAD/DRH a realização de concurso público para cargos de profissionais para o CER (Centro 
Especializado de Reabilitação) tipo IV 

Concurso 01 

Elaborar projeto definindo fluxo de gestão do trabalho e protocolos de acesso para o CER (Centro Especializado 
de Reabilitação) tipo IV  

Projeto 01 

Cadastrar projeto de construção e equipamentos –CER tipo IV Cadastro 01 
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Iniciativa Construção do Laboratório Central Municipal 

Meta Laboratório construído com ampliação de serviços à população, qualificando a assistência prestada aos usuários do SUS 

Ação Construir Laboratório Central Municipal 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Captação de recursos para construção do laboratório central municipal com projeto específico Proposta 
cadastrada 

01 

 

 

Iniciativa Construção e equipação do Hospital Municipal 

Meta Hospital construído e equipado, em funcionamento, ampliando a assistência hospitalar à população. 

Ação Construir Hospital Municipal 

Ação específica 
Unidade de 

medida 
Meta anual 

Captação de recursos para construção do Hospital Municipal com projeto elaborado Proposta 
cadastrada 

01 

 

 

Iniciativa Construção e equipação do Centro de Diagnóstico e Imagem Municipal 

Meta Centro de Diagnóstico construído, equipado, em funcionamento, ampliando a oferta de serviços qualificando a assistência 
prestada 

Ação 
Construir Centro de Diagnóstico por Imagem 

Equipar Centro de Diagnóstico por Imagem 

Ação específica 
Unidade de 

medida 
Meta anual 

Captação de recursos para construção do Centro de Diagnóstico por imagem com projeto Proposta 
cadastrada 

01 
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Iniciativa Equipação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) qualificando a assistência aos usuários do SUS 

Meta Unidades de Pronto Atendimento equipadas, propiciando resolutividade das ações de suporte às urgências aos usuários 
do SUS 

Ação Equipar Unidades de Pronto Atendimento 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Equipar as UPA inauguradas conforme especificação preestabelecida Unidade 03 

Habilitar as UPA inauguradas Unidade 03 

Qualificar as UPA inauguradas Unidade 03 
 

 

Iniciativa Implementação da Assistência Odontológica Especializada com ampliação de serviços 

Meta Oferta de consultas odontológicas especializadas aos usuários do SUS 

Ação Implantar Centros de Especialidades Odontológicas – CEO 

Ofertar atenção especializada na área de disfunção temporomandibular – DTM 

Incrementar o serviço de prótese dentária 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar procedimentos odontológicos de endodontia na REMUS Procedimento 2.580 

Realizar procedimentos odontológicos de periodontia nos Centros de Especialidades Odontológicas Procedimento 3.960 

Realizar procedimentos odontológicos de cirurgia nos Centros de Especialidades Odontológicas Procedimento 4.200 

Realizar procedimentos odontológicos em pacientes com deficiência nos Centros de Especialidades 
Odontológicas 

Procedimento 4.920 

Realizar confecção de prótese total dentária para população edêntada usuária do SUS Procedimento 1.440 

Elaborar projeto para captação de recurso financeiro para implantação de novos Centros de Especialidades 
Odontológicas 

Projeto 01 

Implantar a especialidade de disfunção temporomandibular – DTM no CEO tipo II Cidade Morena Especialidade 01 

Elaborar estudo de viabilidade para a especialidade de ortodontia  Estudo 01 
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Iniciativa Equipação de unidades de saúde da rede de média e alta complexidade  

Meta Rede da média e alta complexidade com unidades equipadas  

Ação Equipar unidades da rede de média e alta complexidade  

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Viabilizar aquisição de equipamentos permanentes para as novas unidades de atenção especializada  Unidade 03 

Viabilizar aquisição de material médico hospitalar permanente para reposição de materiais sem condições de uso 
nas unidades de atenção especializada da REMUS  

Item  Demanda 

 

OBJETIVO 

Fortalecer a Rede de Urgência e Emergência para o pronto atendimento e resolutividade 

 

 

Iniciativa Disponibilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com cobertura compatível a rede de saúde, e 
concomitante implementação do componente pré-hospitalar fixo (UPAs) 

Meta SAMU disponibilizados a população, viabilizando suporte às urgências e fortalecendo a (RUE) – Rede de Urgência e 
Emergência 

Ação 
Desenvolver processo de trabalho do SAMU articulando na Rede de Urgência e Emergência – (RUE) 

Desenvolver processo de trabalho nas Unidades de Pronto Atendimento articulado na REDE de Urgência e Emergência – 
(RUE) 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Encaminhar pacientes via SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para os serviços hospitalares Paciente Demanda 

Prestar atendimentos de urgência e emergência à população com o serviço pré-hospitalar móvel Atendimento Demanda 

Analisar os relatórios técnicos dos serviços do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para 
monitoramento e avaliação 

Relatório Demanda 

Realizar orientações médicas através do telefone 192 Orientação Demanda 

Realizar procedimentos de enfermagem do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Procedimento Demanda 

Realizar consultas médicas nos CRS e UPA Consulta Demanda 

Realizar procedimentos por assistente social Procedimento Demanda 
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Prestar apoio com estrutura fixa em eventos Evento Demanda 

Prestar apoio com estrutura móvel em eventos Evento Demanda 

Propor, em parceria com o DEPED (Departamento Educação Permanente) capacitações na área de urgência e 
emergência 

Capacitação Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial) Paciente Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para CEDIP (Centro de Doenças Infecto-Parasitárias) Paciente Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para CEM (Centro de Especialidades Médicas) / UBS (Unidade 
Básica de Saúde)/ UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) 

Paciente Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para CENORT (Centro Ortopédico Municipal) Paciente Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para CRS (Centro Regional de Saúde) e UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) 

Paciente Demanda 

Realizar transferência de pacientes via SAMU-192 para Rede Hospitalar Paciente Demanda 

Realizar apoio institucional às unidades de saúde vinculadas à Coordenadoria de Urgência conforme cronograma 
previamente estabelecido 

Visita 20 

Realizar apoio institucional nas reuniões de categorias profissionais (UPA/CRS)  Reunião Demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
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Implementar o processo de regulação em saúde, em consonância com os princípios do SUS para otimizar o acesso da população aos serviços 

 

 

Iniciativa Implementação da integração do Sistema de Regulação à Rede Atenção Básica, para assegurar a referência, acesso do 
usuário, integralidade dos serviços e a co-responsabilidade no processo 

Meta Integração do sistema de regulação na rede de saúde, incentivando à referência e contra-referência, viabilizando o acesso 
do usuário aos serviços 

Ação 
Capacitar em serviço os diversos níveis de atenção quanto ao funcionamento e necessidade de integração do SISREG 
(Sistema de Regulação) 

Utilizar ferramentas de autoatendimento, por meio tecnológico, para disponibilizar o status de solicitação de vagas  

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Vincular o usuário à unidade básica para monitoramento do agendamento Usuário Demanda 

Regular atendimentos via SAMU-192 de Ribas do Rio Pardo Relatório Demanda 

Regular atendimentos via SAMU-192 de Sidrolândia Relatório Demanda 

Regular atendimentos via SAMU-192 de Terenos Relatório Demanda 

Regular atendimentos via SAMU-192 de São Gabriel Relatório Demanda 

Regular atendimentos via SAMU-192 de Camapuã Relatório Demanda 

Implementar o acesso às consultas de especialidade reguladas pelo SISREG Consulta   100% 

Implementar exames de média e alta complexidade no SISREG (exceto laboratoriais) Exames  100% 

Revisar os protocolos de acesso às consultas de exames Protocolo Demanda 

Realizar capacitações para operacionalização da central de regulação de consultas e exames Capacitação Demanda 
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Iniciativa Implementação da regulação das vagas hospitalares aos usuários do SUS por meio do Sistema de Regulação – SISREG 

Meta Fortalecimento do SISREG para a efetiva regulação de vagas no SUS 

Ação Sistematizar a oferta de vagas de internações hospitalares por meio do SISREG aos usuários do SUS  

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Implementar o fluxo para a regulação de leitos hospitalares, através da implantação do Sistema SISREG 

Hospitalar 

SISREG 
Hospitalar 

implantado 

01 

Utilizar o SISREG hospitalar para realização do processo autorizativo das internações Internação  100% 

 

OBJETIVO 

Otimizar a assistência hospitalar com ampliação do acesso à população aos serviços de alta complexidade 

 

 

Iniciativa Asseguramento de leitos hospitalares pactuados e ampliação do número de leitos da rede própria/contratada e 
conveniada 

Meta Ampliação da oferta de leitos hospitalares à população 

Ação 
Garantir a gestão das pactuações de oferta de leitos SUS nas instâncias colegiadas 

Elaborar e desenvolver projetos que visam à ampliação da oferta de leitos SUS na rede própria/contratada e conveniada 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Operacionalizar o processo de habilitação de novos leitos de UTI neonatal nos hospitais conveniados, de 
acordo com o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha  

Leito de UTI 
neonatal 

habilitado 

04 

Operacionalizar o processo de habilitação de novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários 
Convencional - UCINCo nos hospitais conveniados, de acordo com o Plano de Ação Regional da Rede 
Cegonha  

Leito de UCINCo 
habilitado 

12 

Operacionalizar o processo de habilitação de novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru - 
UCINCa nos hospitais conveniados, de acordo com o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha 

Leito de UCINCa 
habilitado 

17 

 



53 

 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Iniciativa Sistematização da avaliação, monitoramento e execução dos planos operativos dos hospitais conveniados que atendam as 
redes de atenção e linhas de cuidado 

Meta Sistematização do acompanhamento das ações e serviços hospitalares para potencializar o acesso do usuário 

Ação Implementar ações de monitoramento e avaliação a partir de indicadores integrados a pactuações da rede de assistência 

Implementar o acompanhamento, monitoramento e articulação da Programação Pactuada Integrada – PPI 

Ação Específica Unidade de medida Meta anual 

Participar da elaboração dos planos operativos dos hospitais contratualizados e monitorá-
los sistematicamente 

Hospital  06 

Monitorar a produção dos hospitais contratualizados, de acordo com as metas dos planos 
operativos  

Hospital  06 

 

OBJETIVO 

Implantar o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e Transporte Sanitário vinculado as demandas de vulneráveis em cuidado continuado 

 

 

Iniciativa Implantação e operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar e Transporte Sanitário à população vulnerável 

Meta Serviço de Atenção Domiciliar e Transporte Sanitário disponível a população vulnerável 

Ação 
Garantir o funcionamento do SAD articulado a rede de saúde 

Garantir o funcionamento do Transporte Sanitário articulado a rede de saúde e adequado a necessidade da população 
vulnerável 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Implantar equipes de SAD (Serviço de Atenção Domiciliar)  Equipe 05 

Capacitar as equipes do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) Capacitação  05 

Viabilizar aquisição de veículos para apoio ao SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) Veículo 05 

Viabilizar aquisição de equipamentos/materiais médico-hospitalares e de consumo para o SAD (Serviço de 
Atenção Domiciliar) 

Equipamento Demanda 

Implantar protocolo de atendimento para o transporte sanitário Protocolo 01 

Instituir formalmente o serviço de transporte sanitário Serviço 01 

Viabilizar aquisição de micrônibus estruturado para o transporte sanitário  Veículo 01 
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Viabilizar aquisição de vans estruturadas para o transporte sanitário Veículo 02 

Viabilizar a aquisição de ambulâncias estruturadas para o transporte sanitário Veículo 02 

Viabilizar a lotação de motoristas para o transporte sanitário Profissional 10 

Viabilizar a lotação de técnicos de enfermagem para o transporte sanitário Profissional 06 

Viabilizar aquisição de materiais, insumos e equipamentos de infraestrutura conforme projeto elaborado 
para o núcleo de transporte sanitário 

Projeto 01 

Viabilizar a confecção da identidade visual conforme projeto elaborado para o núcleo de transporte sanitário Projeto 01 

Capacitar os profissionais da equipe do transporte sanitário Capacitação  02 
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INDICADOR PACTUAÇÃO ANO DE REFERÊNCIA 

Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados na população 
residente (razão) 

2,04 2013 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade na população residente (razão) 1,50 2013 

Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (%) 14,72 2013 

Cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU-192 (%) 100,00 2013 

Proporção de parto normal (%) 36,00 2013 

Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (/100.000) 0,69 2013 

Número de especialidades e subespecialidades e exames regulados no SISREG (Un) 184,00 2013 

Proporção de serviços hospitalares com contratos de metas firmados (%) 75,00 2013 

Proporção de cirurgias eletivas em relação ao total de cirurgias realizadas (%) 20,00 2013 

Razão de planos operativos acompanhados, em relação aos planos operativos elaborados (%) 100,00 2013 

Protocolos de acesso à consultas e exames revisados (%) 1,00 2013 

Percentual de aproveitamento das vagas reguladas (%) 75,00 2013 

Proporção de usuários atendidos por equipe de atenção domiciliar em relação ao preconizado (%) 80,00 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA  
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IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 

Orçamentário 

Ação Descrição Valor (R$) 

4234 Gestão da rede de serviços conveniados e contratados SUS 324.217.684,00 

4232 Gestão manutenção e operacionalização da rede da média e da alta complexidade 187.923.828 

4251 
Funcionamento do transporte sanitário articulado a rede de saúde e adequado a 
necessidade da população vulnerável linha banca 

2.000,00 

4235 Gestão manutenção e operacionalização do laboratório municipal 11.284.000,00 

3091 Concluir edificação da UPA Moreninha III 200.000,00 

3075 Construção do CAPS III Norte 860.000,00 

3076 Construir o CAPS III Sul 860.000,00 

3077 Construir o CAPS III Leste 860.000,00 

3118 Equipar unidades de pronto atendimento 3.000.000,00 

3122 Implantar Centros de Especialidades Odontológicas CEO 3.000,00 

3078 Construir o CAPS III Oeste 860.000,00 

3079 Construir o CAPS AD III Referência Leste 860.000,00 

3080 Construir o CAPS AD III Referência Oeste 860.000,00 

3131 Equipar as unidades da rede da média e alta complexidade 599.000,00 

3081 Construir o CAPS Infantil Norte 680.000,00 

3082 Construir o CAPS Infantil Sul 680.000,00 

3083 Construir o CAPS Infantil Leste 680.000,00 

3084 Construir o CAPS Infantil Oeste 680.000,00 

3085 Construir a unidade de acolhimento adulto Oeste 460.000,00 

3086 Construir a unidade de acolhimento adulto Leste 460.000,00 

3087 Construir a unidade de acolhimento Infanto Juvenil Oeste 460.000,00 

3088 Construir a unidade de acolhimento Infanto Juvenil Leste 460.000,00 

3089 Concluir UPA Santa Monica 357.541,00 

3090 Concluir edificação do UPA Jardim Leblon 1.115.654,00 

3093 Construir Centro Especializado de Reabilitação CER tipo IV com Oficina Ortopédica 2.725.500,00 
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3095 Construir Laboratório Municipal 1.857.635,00 

3096 Construir Centro de Diagnóstico por Imagem 2.700.000,00 

3098 Construir Hospital Municipal 14.300.000,00 

Total 560.005.842,00 
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO SUS 
 

PROGRAMA 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO SUS 
 

 
A Assistência Farmacêutica tem se constituído em um dos grandes desafios para o SUS, principalmente pelos recursos financeiros exigidos e 
também pelas estratégias para a operacionalização. as ações requeridas não devem ser restritas somente a aquisição e distribuição, mas  a adoção 
de uma política integral baseada no acesso da população, o contacto direto do usuário com o profissional, visando o uso racional da medicação 
utilizando o conceito da integralidade da atenção  e garantindo ao usuário o acesso a medicamentos seguros e eficazes, otimizando todo o processo 
de disponibilização dos insumos farmacêuticos, em conformidade com os princípios do uso racional dos medicamentos e consolidação da atenção 
farmacêutica na rede. 
 

Diretriz Prioritária  Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS 
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OBJETIVO 

Operacionalizar a Assistência Farmacêutica na rede de saúde por meio do pronto custeio, recursos humanos e investimentos necessários para o 
acesso da população aos serviços desta assistência 

 

 

Iniciativa Operacionalização, gestão, investimento na Assistência Farmacêutica permitindo o funcionamento adequado dos serviços 
e acesso aos usuários do SUS. 

Meta Assistência Farmacêutica em funcionamento com acesso à população. 

Ação Gestão, manutenção e operacionalização da assistência farmacêutica na rede de saúde 

Descrição Unidade de medida Meta anual 

Prover vencimento de servidores Folha de Pagamento 100% 

Abastecer as unidades com insumos e medicamentos 
Insumos / 

Medicamentos 
Demanda 

Realizar investimentos  Equipamentos  Demanda 

Viabilizar a reforma da área de armazenagem da central de abastecimento farmacêutico  Reforma 01 

Viabilizar a adequação das áreas de armazenagem de farmácias em unidades da REMUS 
(Rede Municipal de Saúde) 

Unidade 05 

Viabilizar aquisição de veículo para otimizar o transporte de medicamentos e outros insumos 
farmacêuticos  

Veículo 01 

Adquirir insumos e medicamentos para procedimentos diagnósticos e produtos para saúde, 
bem como materiais permanentes para suporte as ações de Assistência Farmacêutica. 

Material Demanda 

Disponibilizar medicamentos da atenção básica Item 199 

Disponibilizar medicamentos da atenção especializada Item 70 

Dispensar medicamentos prescritos (prescrições externas) Prescrição 690.000 

Dispensar medicamentos prescritos (prescrições internas) 
 

Prescrição 1.700.000 
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Iniciativa Viabilizar espaços de debate relacionados à judicialização de medicamentos formatando conduções para o setor. 

Meta Gestão da judicialização de medicamentos. 

Ação Promover debate sobre a padronização dos medicamentos ofertados na Rede Municipal 

Descrição Unidade de 
medida 

Meta anual 

Atender pacientes com medicamentos especiais encaminhados por demanda judicial Paciente Demanda 

Implantar o Serviço de Medicamentos e Insumos Judicializados (SEMIJU) na Coordenadoria de Farmácia Serviço  1 

 

 

Iniciativa Implementação do processo de trabalho que envolva a sistematização de um modelo de Atenção Farmacêutica ofertado 
aos usuários SUS 

Meta Qualificação da atenção farmacêutica com implantação de um modelo municipal voltado para o usuário do SUS 

Ação 
Implementar processo de trabalho que insira a consulta farmacêutica na assistência a saúde 

Estabelecer espaço de debate para a construção do modelo de atenção farmacêutica para o município 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar atividades de educação permanente aos farmacêuticos e demais servidores que atuam no âmbito das 
farmácias da REMUS 

Ação educativa 01 

Implementar a consulta de atenção farmacêutica em unidades de saúde Unidade  26 
 

 

Iniciativa Realização de ações de educação em saúde de caráter individual e coletivo, envolvendo o uso racional de medicamentos 

Meta População informada quanto ao uso racional de medicamentos desenvolvendo atitudes que envolvam o auto cuidado 

Ação Sistematizar oferta de ações em educação em saúde quanto ao uso racional de medicamentos 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar ações de educação em saúde a população para o uso racional de medicamentos Ação 
educativa 

150 
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Iniciativa Fomento junto aos atores envolvidos, debates sobre a implantação da farmácia de manipulação municipal, que envolva os 
medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, e manipulados em geral 

Meta Estudo de viabilidade técnico e orçamentário desenvolvido para encaminhamentos de gestão 

Ação Realizar seminários para enfocar a viabilidade da farmácia de manipulação municipal 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Instituir grupo condutor  com representantes do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Farmácia, 
Sindicato dos Farmacêuticos e da SESAU, para desenvolver estudos visando a formulação de um modelo de 
assistência farmacêutica apropriado para a capital. 
 

Grupo 01 

 
 

INDICADOR PACTUAÇÃO ANO DE REFERÊNCIA 

Percentual de medicamentos disponibilizados na atenção especializada (%) 96,00 2013 

Percentual de medicamentos disponibilizados na atenção básica (%) 96,00 2013 

 
 
 

PROGRAMA 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO SUS 
 

Orçamentário 

Ação Descrição Valor (R$) 

4238 
Gestão, manutenção e operacionalização da Assistência Farmacêutica 
na rede de saúde 

10.996.000,00 

4360 Operacionalização da Farmácia Viva 101.000,00 

Total 11.097.000,00 
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FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 
 

PROGRAMA 

 
FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
A Vigilância em Saúde objetiva promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, e inclui: vigilância e o controle das doenças 
transmissíveis; das doenças e agravos não transmissíveis, da situação de saúde, da vigilância ambiental, da vigilância da saúde do trabalhador e a 
sanitária. insere-se em todos os níveis de atenção, caracterizando como de grande importância. Utiliza ferramentas específicas disponíveis às 
equipes de saúde, que podem permitir programação e planejamento, de forma a organizar os serviços e dispor de ações programadas para a 
população, ampliando o acesso a diversas atividades e ações de saúde. 
 

Diretriz Prioritária  Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde 
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OBJETIVO 

Operacionalizar a Vigilância em Saúde por meio do pronto de custeio, recursos humanos e investimentos necessários para a promoção, prevenção, 
e controle de doenças e agravos 

 

 

Iniciativa Operacionalização, gestão resolutiva e manutenção das ações e serviços da vigilância em saúde, proporcionando 
integração à rede de saúde, com oferta de serviços a população 

Meta Ações resolutivas e qualificadas de vigilância em saúde ofertadas à população 

Ação Garantir a gestão e manutenção da vigilância e controle de doenças e agravos 

Garantir a gestão e manutenção da vigilância e controle de zoonoses 

Garantir a gestão e manutenção e operacionalização da Vigilância Sanitária, Ambiental e de Saúde do Trabalhador 

Ação específica 
 

Unidade de 
medida 

Meta anual 

Prover vencimento de servidores 
Folha de 

Pagamento 
100% 

Abastecer as unidades de Saúde da Rede de Atenção Básica com materiais de consumo ( limpeza/higiene, 
expediente, administrativo, gráfico 

Insumo 
cadastrados por 

Item 

100% das 
solicitações 

Executar despesas administrativas essenciais  nas unidades (Água, Luz, telefonia), Vigilância (Monitoramento 
nas UBS), LMO e alimentação. 

Serviço Pago 
(Nota de 

Empenho) 
Demanda 

Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota 
Equipamento/m
aterial reparado 

Demanda 

Pagar tributos e obrigações legais relativas à frota 
Obrigações 

pagas 
Demanda 

Viabilizar diárias e passagem para eventos da Vigilância em Saúde Evento  Demanda 

Realizar manutenção predial  Unidade Demanda 

Realizar exames laboratoriais para DNC (Doenças de Notificação Compulsória) no LABCEM (Laboratório 
Central Municipal) 

Exame Demanda 

Receber amostras de água coletadas pelo setor da vigilância no LABCEM (Laboratório Central Municipal) Amostra Demanda 
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Realizar exames de amostras de água recebidas do setor da vigilância no LABCEM (Laboratório Central 
Municipal) 

Exame Demanda 

Solicitar convocação de ACE (Agente de Controle de Endemias) de concurso público conforme necessidade Agente Demanda  

Realizar atividades de controle para garantir o cumprimento das regras de edital de concurso Atividade Demanda 

Monitorar a programação e fruição de férias de ACE (Agente de Controle de Endemias) Agente 298 

Participar de comissões formalmente instituídas para realização de concurso público para cargo de ACE 
(Agente de Controle de Endemias) 

Concurso Demanda 

Monitorar o quantitativo de ACE (Agente de Controle de Endemias) exonerados e admitidos  Agente Demanda 

Analisar folhas de freqüência dos ACE (Agente de Controle de Endemias) para subsidiar a elaboração da folha 
de pagamento e para o registro de intercorrências no histórico funcional 

Folha de 
freqüência 

298 

Elaborar atos de pessoal para publicação em Diário Oficial  Ato publicado Demanda  

Solicitar abertura de processos para benefícios funcionais Processo Demanda 

Realizar estudo sobre afastamentos de ACE (Agente de Controle de Endemias) do trabalho por licença 
médica para posterior elaboração de plano de intervenção 

Estudo 01 

Realizar visitas domiciliares aos ACE (Agente de Controle de Endemias) licenciados há mais de 60 dias. Visitas Demanda 

Realizar estudos ergonômicos de postos de trabalho para prevenir agravos à saúde dos ACE (Agente de 
Controle de Endemias) 

Posto de 
trabalho 

Demanda 

Identificar riscos existentes em postos de trabalho que possam causar agravos à saúde dos ACE (Agente de 
Controle de Endemias) e/ou acidentes de trabalho. 

Posto de 
trabalho 

Demanda 

Atender ACE (Agente de Controle de Endemias) afastados e/ou em vista de afastamentos do trabalho por 
motivo de doença  

Atendimento Demanda 

Orientar ACE (Agente de Controle de Endemias) e gestores sobre situações de acidentes de trabalho.  Atendimento  Demanda 

Realizar ações educativas de prevenção e promoção da saúde aos ACS  Ação educativa Demanda 

Acolher os ACE (Agente de Controle de Endemias) em situações emergenciais para apoio, orientações e 
acompanhamento. 

Agente Demanda 

Firmar parcerias com outros serviços da SESAU para o desenvolvimento de prevenção e promoção da saúde 
dos ACE (Agente de Controle de Endemias) 

Parcerias 06 

Monitorar a detecção de casos novos de tuberculose Caso  352 

Monitorar a proporção de pacientes sintomáticos respiratórios (SR) examinados dentre os estimados Paciente 70% 

Monitorar a proporção de casos de tuberculose que abandonaram o tratamento Abandono 05% 
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Monitorar a proporção de contatos de casos de tuberculose examinados entre os registrados Contato 80% 

Monitorar a proporção de casos de retratamento de tuberculose que realizaram o exame de cultura Cultura 50% 

Monitorar a detecção de casos novos de hanseníase Caso  135 

Realizar campanha de busca ativa de hanseníase entre os escolares Campanha 01 

Realizar coleta oportuna de amostra de fezes nos casos de paralisia flácida aguda Coleta 02 

Realizar coleta de amostra de orofaringe para avaliação do desempenho da rede sentinela do vírus influenza Coleta 416 

Notificar casos de sífilis em gestante Caso 165 

Notificar e investigar as doenças e agravos de notificação compulsória Caso Demanda 

Notificar via on-line e investigar imediatamente os casos graves e os óbitos suspeitos de dengue  Caso 100% 

Realizar evento educativo no Dia Mundial das Hepatites Virais Ação Educativa 01 

Realizar capacitação para Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em agravos de saúde 
prioritários. 

Capacitação 04 

Realizar capacitação em prevenção de Doenças Crônicas para profissionais da REMUS (Rede Municipal de 
Saúde) 

Capacitação 01 

Realizar diagnóstico laboratorial em casos de meningite bacteriana Caso 50% 

Realizar capacitação na área de vigilância e prevenção das violências Capacitação 08 

Monitorar casos de suicídio em todas as faixas etárias Caso 65% 

Monitorar casos de violência sexual em todas as faixas etárias Caso 80% 

Monitorar casos de violência em pessoa idosa Caso 80% 

Monitorar demais casos de violência ocorridos em adultos Caso 50% 

Monitorar casos de violência em crianças e adolescentes Caso 80% 

Investigar os casos notificados de sarampo e rubéola em até 48 horas Caso 80% 

Encerrar os casos notificados de sarampo e rubéola por critério laboratorial Caso 95% 

Alcançar a cura clinica em casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) Cura 75% 

Alcançar a cura clinica em casos de Leishmaniose Visceral (LV) Cura 85% 

Alcançar tratamento adequado de gestantes com sífilis e seus parceiros Paciente 60% 

Alcançar profilaxia adequada de transmissão vertical do HIV em gestantes / parturientes Paciente 80% 

Realizar capacitação em vigilância do óbito materno, infantil e fetal para os Enfermeiros da REMUS Capacitação 04 

Realizar reuniões periódicas da equipe técnica de vigilância do óbito materno, infantil e fetal da SESAU Reunião 11 
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Vacinar cães contra a Raiva (casa a casa) em campanha  Cão 106.000 

Vacinar cães contra a raiva na rotina do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Cão Demanda 

Vacinar gatos contra a Raiva (casa a casa) em campanha Gato 24.000 

Vacinar gatos contra a raiva na rotina do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Gato Demanda 

Enviar encéfalo de cães suspeitos de raiva para pesquisa laboratorial  Material 264 

Enviar encéfalo de gatos suspeitos de raiva para pesquisa laboratorial Material 60 

Realizar a Microchipagem dos cães (RGA) no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Cão Demanda 

Realizar a Microchipagem dos gatos (RGA) no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Gato Demanda 

Realizar castração de cães doados pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Cão  Demanda  

Realizar castração de gatos no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Gato 7.300 

Realizar recolhimento e recebimento de cães no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)  Cão  21.500 

Realizar recolhimento e recebimento de gatos no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Gato 8.200 

Realizar eutanásia em cães com diagnóstico clínico ou sorológico para Leishmaniose no CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses) 

Cão 17.800 

Realizar eutanásia em cães suspeitos de zoonoses e/ou doenças terminais no CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses) 

Cão 
1.100 

Realizar eutanásia em gatos suspeitos de zoonoses e/ou doenças terminais no CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses) 

Gato 
7.500 

Realizar vistorias zoosanitárias de posse responsável e criação de animais impróprios para convívio urbano. Vistoria Demanda 

Recolher quirópteros invasores e/ou caídos/ residências Animal Demanda 

Realizar apreensões de grandes animais soltos em vias públicas Animal Demanda 

Monitorar os casos de pacientes com atendimentos profiláticos para raiva Caso Demanda 

Realizar doação ou liberação de cães recolhidos ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Cão 2.500 

Realizar doação ou liberação de gatos recolhidos ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Gato 800 

Coletar sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina na rotina do CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses) 

Cão 
Demanda 

Realizar censo canino e felino pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) Censo 01 

Realizar análises laboratoriais de amostras de sangue para diagnóstico de leishmaniose visceral na rotina do 
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) 

Coleta Demanda  

Realizar análises laboratoriais de amostras de sangue para diagnóstico de leishmaniose visceral no inquérito Coleta 53.000 
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canino no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) 

Realizar análises da qualidade da areia de áreas públicas Amostra Demanda  

Realizar capacitações dos técnicos do laboratório do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) em parceria com 
o LACEN/MS 

Capacitação 
03 

Instalar armadilhas para captura de vetor (flebotomíneo) Armadilha 600 

Instalar armadilhas ovitrampas para subsidiar as medidas de controle do vetor Armadilha  Demanda  

Examinar insetos para identificação Triatomíneos para subsidiar as medidas de controle do vetor Inseto Demanda 

Efetuar teste de avaliação dos métodos de controle (gaiola e parede) para verificar a suscetibilidade de 
insetos a inseticidas 

Teste 04 

Examinar e identificar insetos Inseto Demanda 

Examinar larvas para identificação do agente vetor Larva Demanda 

Realizar borrifações de inseticida espacial (UBV) para bloqueio de transmissão do vetor da dengue Borrifação Demanda 

Capacitar novos agentes de saúde para atuação no controle da dengue e leishmaniose Capacitação Demanda 

Capacitar supervisores de área para controle da dengue e leishmaniose Capacitação 01 

Realizar capacitação dos agentes de saúde para atuação no controle de vetores (dengue e leishmaniose) Capacitação 01 

Visitar imóveis para tratamento e/ou eliminação de focos e criadouros de Aedes aegypti Imóvel 1.790.764 

Realizar mobilização comunitária no formato de mutirão para retirada de depósitos/criadouros para o 
mosquito da dengue 

Mutirão Demanda 

Realizar coletas de pneus inservíveis em via públicas e terrenos baldios Pneu Demanda 

Realizar visitas em pontos estratégicos para tratamento e borrifação no controle da dengue Ponto 
estratégico 

7.560 

Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios da zona rural Domicílio 4.838 

Realizar borrifação com inseticida em domicílios da zona rural com captura de triatomíneo Domicílio Demanda 

Encaminhar sangue para exame laboratorial de diagnóstico da leishmaniose em inquérito canino coletado 
pelo CCZ 

Coleta 53.000 

Realizar borrifação residual em domicílios de áreas de risco para o controle do vetor da leishmaniose. Domicílio 55.000 

Realizar capacitação dos agentes de saúde para atuação do controle de vetores (leishmaniose) Capacitação 01 

Realizar mobilização comunitária, no formato de mutirão, para retirada de matéria orgânica que possa servir 
de criadouro para o mosquito da leishmaniose. 

Mutirão Demanda 

Realizar visitas em pontos estratégicos para controle de roedores Visita 620 
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Realizar visitas em imóveis residenciais, terrenos baldios, estabelecimentos públicos para controle de 
roedores, vetores, animais peçonhentos e pragas urbanas conforme cronograma anual preestabelecido 

Visita 5.090 

Realizar visitas de vigilância ambiental para controle de zoonoses em atendimento a denúncias Visita Demanda 

Realizar eventos para a capacitação de trabalhadores e estudantes (ensino médio e superior) em saúde sobre 
fatores ambientais de riscos biológicos 

Capacitação 10 

Realizar e participar de eventos educativos para promoção da saúde em instituições de ensino e comunidade 
em geral sobre fatores ambientais de riscos biológicos 

Evento 08 

Viabilizar participação de profissionais que atuam na área de controle de roedores, animais peçonhentos e 
diagnósticos laboratorial de leptosprose, em capacitações ofertadas por outras instituições 

Profissional 04 

Realizar ações educativas sobre biologia e comportamento de roedores e animais peçonhentos em eventos 
para a população em geral 

Ação  38 

Realizar divulgação de informações sobre HIV/AIDS e outras DST’S em campanhas, eventos e capacitações, 
assim como execução de ações previstas no PAM (Programação de Ações e Metas) 

PAM 1 

Executar o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) em parceria com a SEMED (Secretaria Municipal de 
Educação) 

Projeto 01 

Executar as ações previstas no projeto Previna Cidade Morena  Projeto 01 

Abastecer as unidades da REMUS com material informativo e insumos de prevenção de DST  Unidade  90% 

Executar ações de saúde para população vulneráveis / de risco acrescido em parceria com outras instituições 
para o controle das DST/AIDS.  

Ação Demanda 
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Iniciativa Fortalecimento da rede de atenção integral à Saúde do Trabalhador 

Meta Rede de atenção integral à saúde do trabalhador em funcionamento visando à prevenção de risco e agravos inerentes ao 
trabalho 

Ação Articular e operacionalizar as ações de promoção, prevenção, proteção e vigilância à saúde do trabalhador 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Realizar capacitações em saúde do trabalhador para os profissionais das unidades sentinelas  Capacitação 02 

Capacitar profissionais de saúde das unidades sentinela por protocolo pela notificação dos agravos 
relacionados ao trabalho 

Profissional 50 

Capacitar profissionais da vigilância sanitária em saúde do trabalhador Profissional 30 

Investigar os acidentes de trabalho fatais Acidente Demanda 

Notificar os casos de agravos relacionados ao trabalho Caso  Demanda 

Inspecionar as empresas com notificação de agravos relacionados ao trabalho Estabelecimento Demanda 

Reinspecionar as empresas com notificação de agravos relacionados ao trabalho Estabelecimento Demanda 

Inspecionar os ambientes de trabalho de estabelecimentos comerciais Estabelecimento 3.000 

Reinspecionar os ambientes de trabalho de estabelecimentos comerciais Estabelecimento 3.000 

Verificar a aplicação da Lei Municipal Anti-fumo em estabelecimentos inspecionados Estabelecimento 7.000 

Expandir a oferta de ginástica laboral para profissionais de saúde das unidades da REMUS Unidade  10 

Realizar estudo do número de servidores afastados do trabalho por licença médica para elaboração de plano 
de intervenção  

Estudo Demanda 

Realizar exames periódicos dos servidores expostos a riscos relacionados ao desempenho das atividades 
laborais. 

Profissional 400 

Realizar visitas domiciliares aos servidores licenciados há mais de 60 dias. Visita Demanda. 

Realizar análises sobre uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) utilizados pelos servidores. Estudo Demanda 

Realizar análise sobre uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) nos ambientes que oferecem riscos 
à saúde dos servidores. 

Avaliação Demanda 

Realizar estudos ergonômicos dos postos de trabalho para prevenir agravos à saúde dos servidores. Posto de trabalho Demanda 

Identificar os riscos existentes nos postos de trabalho que podem causar agravos à saúde e/ou acidentes de 
trabalho dos servidores. 

Posto de trabalho Demanda 
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Realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) Evento 01 

Implantar link do servidor no site da SESAU Link 01 

Atender servidores afastados e/ou em vistas de afastamento do trabalho por motivo de doença  Atendimento Demanda 

Orientar servidores e gestores sobre situações acidentes do trabalho.  Atendimento  Demanda 

Realizar ações educativas de prevenção e promoção da saúde aos servidores   Ação educativa Demanda 

Acolher os servidores em situações emergenciais para apoio, orientações e acompanhamento Profissional Demanda 

Firmar parcerias com outros serviços da SESAU para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção 
da saúde dos servidores. 

Parceria 06  

 

 

Iniciativa Fomento as ações internas e intersetoriais com foco na vigilância em saúde, ambiental e sanitária 

Meta Ações na área de vigilância em saúde, ambiental e sanitária, disponíveis a população 

Ação 

Qualificar o processo de trabalho na vigilância em saúde, ambiental e sanitária 

Estimular o funcionamento permanente dos comitês intersetoriais e os de investigação epidemiológica  

Otimizar ações que assegurem o alcance das coberturas vacinais recomendadas pelo programa nacional de imunização- 
PNI 

Ação específica 
 

Unidade de 
medida 

Meta anual 

Vacinar com pneumo-10 crianças menores de um ano  Criança  12014 

Vacinar com antiamarílica crianças menores de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar com antipoliomelite crianças menores de 1 ano Criança  12014 

Vacinar com antipoliomielite crianças de 0 a 4 anos em campanha Criança 58482 

Vacinar com BCG-ID crianças menores de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar com Meningo-C crianças menores de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar com Pentavalente crianças menores de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar contra Rotavírus crianças menores de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar com Tríplice viral crianças de 1 ano  Criança  12014 

Vacinar contra gripe Influenza crianças de 06 meses a 2 anos  Criança  113382 

Investigar e acompanhar os possíveis casos de eventos adversos pós vacinais  Evento Demanda 

Realizar evento em parceria com outros setores e secretarias para ações de prevenção e promoção de Evento 02 
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ambientes livres de tabaco 

Realizar campanha a favor da cultura de paz em parceria com instituições Campanha 01 

Realizar eventos visando à promoção da saúde em datas comemorativas do setor saúde Evento 04 

Realizar oficinas sobre prevenção de quedas em idosos para profissionais de saúde visando a qualidade de 
vida 

Evento 01 

Investigar epidemiologicamente casos de situações emergenciais de relevância nacional Caso Demanda 

Monitorar os casos de incidência de infecção relacionada à assistência à saúde no Hospital da Mulher Caso Demanda 

Implantar o processo de esterilização nos serviços da REMUS conforme RDC15/12   Processo 01 

Realizar visitas técnicas as unidades de saúde rurais, CEDIP e Hospital da Mulher pelo CMCIRAS Unidade 06 

Implantar check-list elaborado pela CMCIRAS para monitorar a higienização/limpeza dos serviços da REMUS Check-list 01 

Fiscalizar estabelecimentos que comercializam alimentos. Estabelecimento 1564 

Reinspecionar estabelecimentos que comercializam alimentos. Estabelecimento Demanda 

Fiscalizar serviços de alimentação. Estabelecimento 1.735 

Reinspecionar serviços de alimentação. Estabelecimento Demanda 

Fiscalizar serviços que produzem (fábricas) alimentos. Estabelecimento 275 

Reinspecionar serviços que produzem (fábricas) alimentos. Estabelecimento Demanda 

Investigar casos notificados de doenças transmitidas por alimentos. Caso Demanda 

Coletar amostras para análise laboratorial de produtos alimentícios para monitoramento da qualidade e 
segurança. 

Amostra Demanda 

Realizar capacitação em higiene e manipulação de alimentos para o setor regulado Participante Demanda 

Fiscalizar estabelecimentos que comercializam produtos de interesse à saúde Estabelecimento 487 

Reinspecionar estabelecimentos que comercializam produtos de interesse à saúde Estabelecimento Demanda 

Fiscalizar os laboratórios de diagnóstico de câncer de colo de útero Estabelecimento 15 

Reinspecionar os laboratórios de diagnóstico de câncer de colo de útero Estabelecimento Demanda 

Coletar amostras para a vigilância da qualidade da água para consumo humano. Amostra 700 

Realizar ações de vigilância em acidentes com produtos perigosos  Ação Demanda 

Cadastrar áreas com populações expostas ao VIGIPEQ (VIGISOLO, VIGIAR, VIGIQUIM). Área  15 

Fiscalizar as instituições de longa permanência para idosos Estabelecimento 14 

Reinspecionar as instituições de longa permanência para idosos  Estabelecimento Demanda 
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Fiscalizar os estabelecimentos de interesse à saúde  Estabelecimento 1488 

Reinspecionar os estabelecimentos de interesse à saúde  Estabelecimento Demanda 

Fiscalizar as creches / educação infantil  Estabelecimento 130 

Reinspecionar as creches/educação infantil  Estabelecimento Demanda 

Fiscalizar os serviços de saúde  Estabelecimento 1664 

Reinspecionar os serviços de saúde Estabelecimento Demanda 

Coordenar as reuniões do Comitê Municipal da Dengue Reunião 04 

Participar de reuniões previstas para implementação do Comitê de Mortalidade materno infantil  Reunião  12 
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INDICADOR 

 

PACTUAÇÃO 

 

ANO DE REFERÊNCIA 

Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e 
outras violências implantado (nº absoluto) 

79,00 2013 

Número de óbitos maternos (nº absoluto) 7,00 2013 

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados (%) 80,00 2013 

Proporção de óbitos maternos investigados (%) 100,00 2013 

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados (%) 85,00 2013 

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade (nº absoluto) 80,00 2013 

Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais 
alcançadas (%) 

75,00 2013 

Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera (%) 75,00 2013 

Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose (%). 70,00 2013 

Proporção de registros de óbitos com causa básica definida (%). 95,00 2013 

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em  até 

60 dias após a notificação (%). 
90,00 2013 

Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho* 

notificados (%). 

1.282 

(nº absoluto) 

2013 

Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitária consideradas 

necessárias a todos os municípios (%). 
100,00 2013 

Número de casos de AIDS em menores de 5 anos (nº absoluto). 5 2013 

Número de testes sorológicos anti-HCV realizados (nº absoluto). 4.801 2013 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes (%). 85,00 2013 

Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados (%) 71,00 2013 
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N° absoluto de óbitos por leishmaniose visceral (nº absoluto). 13 2013 

Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina (%) 80,00 2013 

Proporção de escolares examinados para o tracoma nos municípios prioritários (%). 4.026 2013 

Número absoluto de óbitos por dengue 

 (nº absoluto). 

14 2013 

Proporção imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da 

dengue (%). 
1.721.888 2013 

Proporção de analises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos  

parâmetros coliforme total, cloro residual livre e turbidez  (%). 

504 (n° 

absoluto) ou 

100% 

2013 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Orçamentário 

Ação Descrição Valor (R$) 

4239 Gestão e manutenção da vigilância e controle de zoonoses 13.235.000,00 

4240 Gestão, manutenção e operacionalização da vigilância sanitária e de 
saúde do trabalhador 

5.721.000,00 

4241 Gestão da agência municipal de saúde na vigilância em saúde 3.162.000,00 

3105 Gestão e manutenção da vigilância e controle de doenças e agravos  8.714.486,00 

Total 30.832.486,00 



74 

 

GESTÃO MUNICIPAL 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA 
 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
 

Desenvolver e implantar uma estrutura de administração compatível as necessidades do setor, que instituam dinamicidade, e seja dotada de 
aprimoramento e proposição de um conjunto de instrumentos legais, econômicos, jurídicos ou técnicos, imperiosos para o desenvolvimento de um 
modelo de gestão resolutivo. Fomenta-se um processo de articulação interinstitucional, com encadeamento e compromissos entre os diversos 
segmentos da área da saúde, com condução das situações inerentes ao setor, e participação contínua da sociedade na formulação das políticas e 
acompanhamento das ações. Configura-se também a implementação de pactuações entre as esferas públicas, com centralidade na garantia do 
acesso à saúde, gestão participativa, focos em resultados, participação social e financiamento estável. 
 

Diretriz 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 
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OBJETIVO 

Operacionalizar a gestão, e manutenção dos serviços administrativos, incluindo o Conselho Municipal de Saúde, por meio das políticas para o setor 
saúde, o pronto custeio, recursos humanos, e investimentos necessários para a otimização da gestão resolutiva 

 

 

Iniciativa Operacionalização técnica e administrativa da Secretaria Municipal de Saúde 

Meta Gestão técnica e administrativa operacionalizada, para funcionamento adequado dos serviços de saúde 

Ação 
Garantir a gestão e a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde 

Garantir a gestão e manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Prover vencimento de servidores 
Folha de 

Pagamento 
100% 

Abastecer as unidades com materiais de consumo ( limpeza/higiene, expediente, administrativo, gráfico). 
Insumo 

cadastrados por 
Item 

100% das 
solicitações 

Executar despesas administrativas essenciais  nas unidades (Água, Luz, telefonia), Vigilância 
(Monitoramento nas UBS), LMO e alimentação. 

Serviço Pago 
(Nota de 

Empenho) 
Demanda 

Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota 
Equipamento/m
aterial reparado 

Demanda 

Pagar tributos e obrigações legais relativas a frota 
Obrigações 

pagas 
Demanda 

Viabilizar diárias e passagem para eventos  Evento  Demanda 

Realizar manutenção predial  Unidade Demanda 

Realizar investimentos em saúde 
Obras / 

equipamentos 
Demanda 
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Assegurar estrutura de logística, insumos e deslocamento necessários ao funcionamento dos Conselhos Conselhos 
ativos 

Demanda 

Realizar Conferências de Saúde Conferencias 05 

Capacitar os Conselheiros Municipais de Saúde Conselheiros 
capacitados 

Demanda 

Atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES das unidades credenciadas ao SUS Atualização Demanda 

Atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES das unidades de saúde privadas Atualização Demanda 

Cadastrar estabelecimentos de saúde credenciados aos SUS no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - SCNES 

Cadastro Demanda 

Cadastrar estabelecimentos de saúde privados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - SCNES 

Cadastro Demanda 

Implantar de um novo sistema de tecnologia de informação em saúde na rede do município que atenda todos 
os níveis: Atenção Básica, Atenção Especializada e Atenção Hospitalar. 

Serviço 1 

Expansão do serviço de suporte a Sistemas e treinamento por meio da contratação de pessoal com interface 
com IMTI 

Contratação 10 

Elaborar de manuais na área de sistemas em saúde, que possam envolver as esferas:  municipal, estadual ou 
federal 

Manual Demanda 

Ampliar atendimento na Rede Municipal para criação/Segunda via de Cartão Nacional de Saúde, através da 
descentralização do Setor do Cartão SUS. 

Serviço 1 

Melhorar na central do Cartão SUS quanto a Estrutura Física, Humanização -acolhimento de pessoas, 
Qualificação de Mão de Obra e gestão da informação. 

Serviço 1 

Implantar o Sistema de Senhas nas Unidades de Saúde, em acordo com políticas de humanização, adotando 
rotinas como o “Posso Ajudar”, entre outras. 

Unidade 1 

Expandir a pasta de compartilhamento (Z:) para todos os distritos e unidades de Saúde para que possam 
utilizar a troca de arquivos compartilhados com a segurança de backups e gerenciamentos constantes. 

Diretorias 4 

Criar o Portal do Servidor em Saúde no SITE da SESAU, para que sejam criados informativos para cada setor 
dentro da SESAU, fóruns de discussão, divulgações de eventos, cursos e demais informações 

Serviço 1 

Implantar o SINGEO de forma a obter informações mais detalhadas a níveis de Doenças diagnosticadas por 
região, Focos de epidemias, etc. 

Serviço  1 

Realizar estudo de aprimoramento do e-doc Sistema 1 
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Acompanhar e apoiar por meio da representação do segmento gestor a Comissão de Emendas Parlamentares 
na captação de recursos para a construção da sede própria do Conselho Municipal de Saúde 

Proposta 
cadastrada 

1 

 

 

Iniciativa Estímulo ao planejamento de gestão, com ação articulada, integrada, participativa, entre os diferentes níveis, utilizando 
instrumentos, prevendo a modernização, foco em resultados, e qualificação do SUS 

Meta Planejamento em todas as instâncias de gestão, com articulação e integração entre estes, com foco nos resultados, 
qualificando a gestão do SUS 

 
Ação 

Apresentar em tempo oportuno os instrumentos de gestão requeridos 

Revisar o organograma da SESAU a partir das premissas da moderna administração pública 
 

Ação Específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Revisar o Regimento Interno da SESAU junto aos setores Regimento 
interno 

01 

Atualizar o organograma de forma técnica e compartilhada dos setores da SESAU Organograma 01 

Monitorar a execução do Plano Municipal de Saúde 2014-2017 junto aos setores e ao CMS PMS 01 

Analisar propostas para a implantação de novos projetos técnicos demandados por setores da SESAU e 
outras instituições  

Projeto Demanda 

Desenvolver projetos intrainstitucionais/SESAU Projeto  Demanda 

Participar das reuniões Ordinárias do CMS Reuniões 
Ordinárias 

11 

Participar das reuniões Extraordinárias do CMS Reuniões 
Extrardinárias 

Demanda 

Indicar representantes dos segmentos gestor para composição das Comissões do CMS Comissões  

Participar das Comissões do CMS conforme cronograma previamente estabelecido Reuniões Cronograma 

Participar  pro ativamente nas reuniões dos colegiados (CIB /CIR/ CIES) Reunião 24 

Articulação interinstitucional da SESAU com Secretarias Municipais e outras instituições públicas Reuniões Demanda 

Assessorar os diversos setores da SESAU, na elaboração de projetos e planos de trabalhos, necessários 
ao planejamento e gestão do SUS, de forma intersetorial; 

Projetos Demanda 
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 Elaborar e encaminhar, projetos de captação de recursos financeiros através de encaminhamento de 
propostas via cadastro em diversos sistemas disponibilizados pelas esferas competentes  do SUS 
conforme políticas emanadas 

Projetos Demanda 

Acompanhar projetos e convênios de forma intersetorial e quando necessário em articulação com o 
SEINTRA, desde o processo inicial de cadastro, período de execução e conclusão dos mesmos. 

Convênios 115 

Participar de reuniões da Comissão de Planejamento em Saúde com a SEPLANFIC Reuniões Demanda 

Realizar estudo de viabilidade  para redefinir o desenho de distritalização da SESAU  de acordo com as 
regiões urbanas 

Projeto 01 

Elaborar Planos e Relatórios Orçamentários  Planos Demanda 

Elaborar Programação Orçamentária Anual Relatório 1 

Executar a alocação dos recursos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde por meio do Sistema 
Informatizado de Controle Orçamentário 

Sistema Diário 

Apresentar relatórios quadrimestrais, de acordo com a legislação vigente com interface com todos os 
setores 

Relatório 03 

Apresentar a programação Anual de Saúde com entrega dos dados aos setores  Programação 01 

Elaborar Projeto de Central de Custo por unidade da REMUS Projeto 01 
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Iniciativa Implantação da política municipal voltada para a integração ensino-serviço (IES) com intuito de formação e inserção do 
acadêmico/aluno na realidade do SUS e fomento à pesquisa em saúde 

Meta Política municipal de integração ensino-serviço implantada e articulada com diversos segmentos  

Ação 

Realizar oficinas com instituições e setores afins, subsidiando a elaboração da política de integração ensino-serviço 

Articular com as universidades as áreas de interesse de pesquisa, considerando diagnóstico situacional, fluxo e devolutiva 

Realizar cooperação intra-institucional (SESAU) e interinstitucional (sociedade civil organizada) para as ações de interesse 
da saúde coletiva 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Articular por meio de reunião com instituições de ensino, setores da SESAU e CMS para constituição de grupo de 
trabalho interinstitucional que subsidiará a construção da Política de Integração Ensino e  

Grupo 01 

Realizar oficinas de trabalho para a construção da Política de Integração Ensino  e Serviço de acordo com os 
eixos: a)Educação e Formação; b) Estágio Acadêmico na Rede; c) Campo de Estágio para Instituições 
Empregadoras; d)Pesquisa Científica envolvendo Seres Humanos. 

Oficina 04 

Elaborar o documento físico da Política de Integração Ensino Serviço; Documento  01 

Publicar a Política de Integração Ensino Serviço no DIOGRANDE  Publicação 01 

Articular com instituições formadoras, com objetivo de fomentar pesquisas voltadas para as necessidades da 
SESAU. 

Reunião 01 

Articular com as instituições de ensino  a normativa do fluxo padronizado relativo a pesquisas que envolvam o 
Comitê de Ética  

Reunião 01 

Operacionalizar Termo Cooperação Mútua e convênios, com a sociedade civil organizada, para ações de interesse 
do SUS. 

Termos e 
Convênios  

210 
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Iniciativa Implantação da Política Municipal de Humanização, voltada para a qualificação do atendimento no SUS em consonância 
com a política nacional. 

Meta Política Municipal de Humanização implantada e articulada com os diversos atores, com dispositivos em funcionamento e 
gestão participativa fomentada 

Ação 

Ampliação e modernzação da comunicação em saúde 

Realizar espaços de debates entre usuários, trabalhadores e gestores para definição das estratégias de elaboração da 
política 

Consolidar a gestão participativa, implantação dos dispositivos da PNH e fortalecimento das ouvidorias existentes 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Articular por meio de reunião com a sociedade civil organizada, setores da SESAU e CMS para constituição de 
grupo de trabalho interinstitucional que subsidiará a construção da Política Municipal de Humanização do SUS  

Oficina 01 

Realizar oficinas de trabalho para a construção da  Política Municipal de Humanização do SUS de acordo com os 
eixos: a)usuário; b) trabalhador e c) gestor; 

Reuniões 04 

Elaborar projeto referente à Política Municipal de Humanização do SUS com cronograma sistemático Projeto 01 

Elaborar Política Municipal de Humanização do SUS Documento 01 

Disponibilizar escopo da Política Municipal de Humanização do SUS em site para consulta pública Publicação 01 

Publicar a Política Municipal de Humanização do SUS Publicação 01 

Publicar no DIOGRANDE a Política Municipal de Humanização do SUS  Publicação 01 

Divulgar nos estabelecimentos da rede SUS Política Municipal de Humanização do SUS  Estabelecimento 80 

Elaborar projeto metodológico de apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde  Projeto 01 

Apoiar tecnicamente por meio da participação efetiva do segmento gestor às Comissões do CMS fomentando a 
Gestão Participativa 

Reuniões Demanda 

Realizar oficinas com segmentos dos conselhos locais de saúde sobre os direitos e deveres dos usuários do SUS Evento 20 

Divulgar a carta de direitos e deveres dos usuários do SUS nas unidades de saúde  Unidade 80 

Realizar apoio institucional nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Locais de Saúde Reunião 80 

Desenvolver estudos de ambiência em unidades de saúde  Unidade  05 

Implementar  o Colegiado Gestor de Apoiadores Institucionais de acordo com os dispositivos da Política Nacional Colegiado 01 
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de Humanização 

Realizar apoio nas atividades de educação permanente em saúde para conselheiros  Evento 20 

Fomentar a elaboração, monitoramento e avaliação dos Planos Distritais de Saúde em consonância com o PMS 
em curso, fortalecendo a Gestão Participativa 

Plano Distrital de 
Saúde 

04 

Elaborar Plano de Acolhimento das unidades de saúde com o “Posso Ajudar?” Plano 01 

Realizar pesquisa de satisfação do usuário na demanda do setor Cartão SUS na SESAU Pesquisa 01 

Atender manifestações recebidas por diversas vias de atendimento  Manifestação Demanda 

Utilizar veículos de comunicação em massa (intranet, internet, jornais, etc.) para divulgação de ações e 
otimização do processo de comunicação social em saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

Materiais 
publicados 

Demanda 

Articular a Secretaria Municipal de Saúde com a Mídia Nº de contatos Demanda 

Implantar novas tecnologias (clipagem eletrônica) para estabelecimento de agenda positiva com a imprensa Agenda  Demanda 

Capacitar servidores para atuação no processo de ouvidoria Capacitação Demanda 

Capacitar novos servidores para uso do sistema OUVIDORSUS Servidor  Demanda 

Realizar evento envolvendo profissionais que operacionalizam a sub-rede (ouvidor SUS 2) e a rede (ouvidor SUS1) 
para qualificação do processo de trabalho da ouvidoria 

Evento 01 

Viabilizar a participação dos servidores lotados na Ouvidoria em cursos e eventos para qualificação do trabalho Servidor Demanda 
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GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

Iniciativa Implantação da política municipal de recursos humanos, com relação à formação, alocação, qualificação, valorização e 
democratização das relações de trabalho 

Meta Política de recursos humanos viabilizada com valorização das relações de trabalho 

Ação Viabilizar fóruns de diálogo para elaboração da política municipal de RH 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Criação de Comissão para avaliação do cenário atual e implantação e debate sobre a Política Municipal de RH  Comissão 1 

Realização de reunião da comissão criada  Ata Cronograma a 
ser 

estabelecido 

Designação de Comissão para reexame da proposta e acompanhamento da implantação do PCR Ata 01 

Realizar de reuniões da Comissão Ata 06 

Elaborar estudos de mecanismos de evolução funcional Estudo 01 

Estabelecer critérios para avaliação de desempenho de servidor  Estudo 01 

Elaborar estrutura salarial Estudo 01 

Elaborar minuta que instituirá o PCR Ato 01 
 

 

Iniciativa Fomentar política municipal de educação permanente, prevendo necessidades de formação para o trabalho em saúde, 
alinhada a política nacional, qualificando oferta institucional, oportunizando inovações 

Meta Política operacionalizada visando à formação e processo de educação permanente 

Ação Garantir aperfeiçoamento permanente da educação em saúde nos diferentes espaços de oferta de serviços 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Constituir grupo de trabalho institucional que subsidiará a construção da Política de Educação Permanente 
Municipal  

Grupo 1 

Realizar oficinas de trabalho para a construção da  Política de Educação Permanente Oficina 4 

Elaborar projeto físico referente à Política de educação Permanente com cronograma sistemático Projeto  1 
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Apoiar com logística as campanhas em datas comemorativas de saúde realizadas pelos Distritos Sanitários e 
Unidades de Saúde 

Evento Demanda 

Apoiar com logística a realização  dos eventos em que a comunicação social seja necessária Evento Demanda 

Organizar oficinas de educação em saúde para os conselheiros de saúde  Evento 08 

Apoiar a realização de encontros, capacitações, campanhas e conferências realizadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde 

Evento Demanda 

Realizar oficinas distritais com a temática da Educação Popular Evento  04 

Realizar capacitações na lógica da educação permanente para servidores da SESAU Capacitação 87 

 Apoiar a condução da execução do plano regional de educação permanente com foco na qualificação das redes de 
atenção  

Evento Demanda 

 Participar das reuniões da CIR como membro pro ativo nas pactuações de  educação permanente para a região de 
saúde de Campo Grande. 

Evento Demanda 

Viabilizar estudo sobre a implantação do  Programa Telessaúde Brasil Redes/MS. Projeto  01 

Incentivar a participação dos trabalhadores de saúde nas atividades no Programa Telessaúde Brasil Redes/MS, 
divulgando os cursos e capacitações mensais  

Publicação 12 

Viabilizar estudo sobre a implantação do  Canal Saúde para as Unidades de Saúde da Família Projeto  01 

Apoiar a realização de reunião técnica para apoiadores institucionais   Reunião   10 

Realizar capacitação para apoiadores institucionais Capacitação  02 

Dar suporte em comunicação social às atividades desenvolvidas pelo Comitê Municipal de Combate à Dengue  Reunião  Demanda 

Apoiar eventos da SESAU ( seminários, congressos, workshop e outros)  com finalidade de capacitação e 
formação. 

Evento Demanda 
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Iniciativa Estímulo ao planejamento de gestão, com ação articulada, integrada, participativa, entre os diferentes níveis, utilizando 
instrumentos, prevendo a modernização, foco em resultados, e qualificação do SUS 

Meta Planejamento em todas as instâncias de gestão, com articulação e integração entre estes, com foco nos resultados, 
qualificando a gestão do SUS 

Ação Apresentar em tempo oportuno os instrumentos de gestão requeridos 

Revisar o organograma da SESAU a partir das premissas da moderna administração pública 

Ação específica Unidade de 
medida 

Meta anual 

Desenvolver em parceria com o IMTI (Instituto Municipal de Tecnologia da Informação) módulo COAP no Sistema de 
Apoio ao Monitoramento da Programação Anual (SCAM) 

Sistema 01 

Realizar oficinas para operacionalização de versão atualizada do SCAM com os setores da SESAU  Oficina 06 

Instituir o colegiado gestor municipal do Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde Colegiado 01 

Realizar reuniões ordinárias do colegiado gestor municipal do Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde 
(COAP)  

Reunião 12 

Instituir ferramenta de apoio para elaboração do relatório anual dos setores, garantindo uniformidade e 
atendimento aos pré-requisitos das telas do SARGSUS (Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão do 
SUS) 

Ferramenta 01 
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INDICADOR PACTUAÇÃO ANO DE REFERÊNCIA 

Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas (%) 100,00 2013 

Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos (%) 100,00 2013 

Número de mesas ou espaços formais municipais e estaduais de negociação permanente do SUS, 
implantados e /ou mantidos em funcionamento (Un) 

1,00 2013 

Proporção de planos de saúde enviados ao Conselho de Saúde (Un) 100,00 2013 

Proporção de Conselhos de Saúde cadastrados no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos 
de Saúde – SIACS (%) 

100,00 2013 

Proporção de municípios com ouvidoria implantada 100,00 2013 

Políticas Municipais do setor saúde elaboradas e implantadas (Un) 4,00 2013 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
 

Orçamentário 

Ação Descrição Valor (R$) 

4242 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da secretaria 
municipal de saúde 

54.208.732,00 

4243 Gestão e manutenção do Conselho Municipal de Saúde CMS 378.000,00 

Total 54.586.732,00 
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RESUMO ORÇAMENTÁRIO 
 

 
RESUMO ORÇAMENTÁRIO 

 

PROGRAMA VALOR 

Fortalecimento da Atenção Básica 203.150.268,00 

Implementação da Rede de Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade 560.005.842,00 

Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 11.097.000,00 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde 30.832.486,00 

Modernização da Gestão Municipal de Saúde e Implementação da Articulação Interinstitucional 54.586.732,00 

                                                                                                                            TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                    859.672.328,00 
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