
Programada Realizadas Programado Executado

Ampliar a cobertura de ESF no 
município em 10%

Ampliada cobertura em 7,7% R$ 3.610.000,00 R$ 3.272.020,42

Programada Realizadas Programado Executado

Ampliar a cobertura de ESF no 
município em 10%

Programada Realizadas Programado Executado

Inverter equipes de EACS para ESF Reverter 03 equipes Revertido as 03 equipes

Aumentar a frota de veiculos para 
atender as necessidades das ESF

03 carros 01 carro

Promover e monitorar a 
autoavaliação das equipes 
cadastradas no PMAQ

39 equipes
Realizado em todas as 39 

equipes

Programada Realizadas Programado Executado
Atingir 80% dos indicadores no Pacto 

pela Saúde
R$ 718.200,00 R$ 425.155,97

Programada Realizadas Programado Executado

Atingir 80% dos indicadores no Pacto 
pela Saúde

Programada Realizadas Programado Executado

Média da ação coletiva de escovação 
dental supervisionada

Manter média de escovação dental 
supervisionada em 1,9

Realizada média de escovação 
dental supervisionada em 2,2

Reduzir casos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade

Reduzir em 50% de casos Reduzido em 50% de casos

Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do 
programa bolsa família

50% Realizada 53,37%

Qualificar o pré-natal
Oferecer 07 ou mais consultas de pre-

natal por gestante 
Realizada 63%

Ampliar o atendimento do Programa 
de Tuberculose e de Hanseníase 
para as URS e descentralizar as 
ações para as UAPS.

Melhorar a assistência do paciente 
visando a redução do abandono.

Realizada nas Unidades 
Regionais de Saúde e UAPS

Atenção integral à saúde.
Melhorar a assistência integral ao 

usuário.
Realizada

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DA SERRA

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2013

OBJETIVO: Efetivar a atenção aos 
Grupos Prioritários em Saúde

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde /Gerência de Atenção Primária 

DIRETRIZ: Desenvolver ações para 
atenção aos Grupos Prioritários 
em Saúde conforme pacto pela 
saúde   (3)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde / Gerência de Atenção Primária 

DIRETRIZ: Consolidar a Estratégia 
de Saúde da Família   (2)

METAS ANUAIS
DEMONSTRATIVOS 
ORÇAMENTÁRIOS

OBJETIVO: Reorganizar o sistema 
de saúde e viabilizar o acesso aos 
serviços de saúde

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Implementar ações de promoção à 
saúde em 60% das UAPS

R$ 600.000,00 R$ 27.839,00

Programada Realizadas Programado Executado

Implementar ações de promoção à 
saúde em 60% das UAPS

Programada Realizadas Programado Executado

Realizar ações de educação em 
saúde visando desenvolver o 
autocuidado

Promover em 100% das UAPS Realizada em 100% das UAPS

Realizar campanhas de Promoção à 
Saúde

Desenvolver campanhas em 100% 
UAPS

Realizada em 100% das UAPS 
(Outubro Rosa, Agosto Azul, 

HIPERDIA,...)

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar ações da Política Nacional 
de Humanização em 60% dos 
serviços municipais de saúde

R$ 13.000,00 R$ 0,00

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar ações da Política Nacional 
de Humanização em 60% dos 
serviços municipais de saúde

Programada Realizadas Programado Executado

Instituir Protocolo de Classificação de 
Prioridade nas UAPS

Instituir Protocolo de classificação de 
prioridade em 60% das unidades de 

saúde

Instituido Protocolo de 
classificação de prioridade em 
60% das unidades de saúde

Realizar levantamento dos recuros 
humanos em todas unidades de 
saúde de Serra

 Realizar o levantamento dos 
recursos humanos em 100% das 

unidades de saude de Serra

Realizar o levantamento dos 
recursos humanos em 100%  

das UAPS

Implantar apoio institucional nos 
serviços de saúde

Implantar apoio institucional em 
100% das UAPS

Implantado apoio institucional 
em 100% das UAPS

OBJETIVO: Promover as ações da 
Política Nacional de Humanização

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde 

DIRETRIZ: Humanização da 
atenção e gestão do SUS   (1)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde /Gerência de Atenção Primária / Supervisão de Serviços de Promoção à Saúde 

DIRETRIZ: Desenvolver Ações de 
Promoção à Saúde   (4)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Promover a melhoria 
qualitativa da saúde da população 
através de desenvolvimento de 
ações de Promoção à Saúde 

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Ofertar 70% de exames de acordo 
com os parâmetros estabelecidos

R$ 8.815.000,00 R$ 6.934.560,82

Programada Realizadas Programado Executado

Ofertar 70% de exames de acordo 
com os parâmetros estabelecidos

Programada Realizadas Programado Executado
 Manter os contratos e exames 

laboratoriais firmados atualmente 
(bioquímico-hematológicos, 

histopatológico, ultrassonografia, 

Manter todos os contratos Mantidos todos os contratos

Ofertar o Serviço de Fisioterapia no 
município de Serra

Implantar Serviço de Fisioterapia no 
município de Serra

Processo de implantação do 
Serviço de Fisioterapia em fase 

de licitação
Compor equipe da Gerência de 
Atenção à Saúde Secundária 

Compor com mais 01 profissional de 
nível superior

Realizada compossição de 
equipe

Agregar  o serviço do CTA/SAE em 
um mesmo local

Locar imóvel que comporte os 
serviços

Realizada locação de imóvel, 
CTA/SAE em mesmo local

Manter o CEO (Centro de 
Especialidades Odontológicas)

Manter em funcionamento o serviço 
de Centro de Especialidades 

Odontológicas 

Mantido em funcionamento o 
serviço de Centro de 

Especialidades Odontológicas 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintêndencia de Atenção à Saúde - Gerência de Atenção Secundária 

DIRETRIZ: Apoio Diagnóstico 
Terapêutico  (6)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Ofertar exames que 
auxiliem nos diagnósticos, 
condutas e tratamentos aos 
usuários do SUS

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Implantar o Telessaúde em 03 UAPS
Não tem recurso 

específico, tirar de 
algum lugar

R$ 

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar o Telessaúde em 03 UAPS R$ 

Programada Realizadas Programado Executado

Instituir comissão de implantação Instituir comissão de implantação
Constituida comissão de 

implantação

Cadastrar o municipio no programa 
telessaúde

Realizar o cadastro do município no 
programa telessaúde

Realizado cadastro do município 
no programa

 Implantar infraestrutura e 
interligação das Unidades de Saúde 

com o sistema do  telessaúde
Infraestrutura em 100% das Unidades

Implantada infraestrutura em 
100% das Unidades

Capacitar os profissionais da Rede 
quanto ao manuseio/uso do 

Telessaúde
Realizar 03 capacitações Capacitações não realizadas

Programada Realizadas Programado Executado
Implantar e manter Unidades de 
Pronto Atendimento 24 horas e 

organizar a RUE
R$ 21.305.200,00 R$ 15.632.198,44 

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar e manter Unidades de 
Pronto Atendimento 24 horas e 

organizar a RUE

Programada Realizadas Programado Executado

Reorganizar a RUE
Implementar e manter UPA'S 24h e 

organizar a REU
Realizada

Construir Unidade de Pronto 
Atendimento24 horas

Construir UPA Castelândia Em construção

Manter as Unidades de Pronto 
Atendimento

Manter funcionamento das UPA'S 
Carapina e Serra

Manutenção das UPA'S 
Carapina e Serra

Reorganizar o fluxo de transporte 
eletivo

Reorganizar o  fluxo de transporte 
eletivo

Reorganizado o  fluxo de 
transporte eletivo

Pactuar o Fluxo de encaminhamento 
do usuário entre APS e RUE

100% da UAPS
Implantado fluxo em 100% das 

UAPS

Reestruturar os serviços de 
atendimento pré-hospitalar móvel e 
adequa-lo a Resolução do COFEN

01 USA, 06 USB, 08 Ambulâncias 
tipo B e 05 Vans

01 USA, 06 USB, 08 
Ambulâncias tipo B e 05 Vans

Aquisição de insumos e 
equipamentos para manutenção dos 
serviços de urgência e emergência

Aquisição de insumos e 
equipamentos para manutenção dos 
serviços de urgência e emergência

Adquiridos insumos e 
equipamentos para manutenção 

dos serviços de urgência e 
emergência

Construir, revisar e implantar fluxos 
de trabalho 

Construir novos POPs, revisar e 
implantar os fluxos de 100% da Rede 
de Urgencia Emergência e Municipal

Construção de POP'S, revisão e 
implantação de fluxos de 100% 

da RUE

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde / Gerência de Urgências e Emergências 

DIRETRIZ : Qualificação da rede 
municipal de urgência e 
emergência  (8)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Reorganizar a rede 
municipal de urgência e 
emergência

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Facilitar o serviço de 
apoio diagnóstico e terapêutico

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintêndencia de Atenção à Saúde - Gerência de Atenção Secundária 

DIRETRIZ: Implantação do 
Telessaúde  (9)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Atender 85% de receitas totalmente 
atendidas de acordo com a REMES

R$ 14.845.000,00 R$ 11.836.459,10

Programada Realizadas Programado Executado

Atender 85% de receitas totalmente 
atendidas de acordo com a REMES

Programada Realizadas

Melhorar a estrutura física das 
farmácias da rede municipal de 

saúde

Adequar a estrutura física de 10% 
das farmácias da rede municipal de 

saúde
Adequadas 10% das farmácias 

Adquirir medicamentos, materiais 
médicos-hospitalares e materiais 

para laboratório visando a 
manutenção da rede de serviços de 

saúde de Serra.

Manter o índice de abastecimento 
maior que 85% 

Mantido índice de 
abastecimento de 

medicamentos em 87,5%

Realizar campanha educativa para 
promover o descarte correto de 

medicamentos

Elaborar material impresso e 
orientação aos serviços de saúde

Realizado material impresso e 
orientação aos serviços de 

saúde

Reorganizar os processos de 
aquisição, que atualmente encontram-

se sob responsabilidade da 
assistência farmacêutica

Transferir para a gerência de serviços 
a aquisição dos mobiliários e para o 

almoxarifado a aquisição dos 
impressos

Realizada transferência

Programada Realizadas Programado Executado

Implementar as ações de  controle 
e avaliação assistencial 

sem custo

Programada Realizadas Programado Executado

Implementar as ações de  controle 
e avaliação assistencial 

Programada Realizadas Programado Executado

Realizar análise técnica do 
sistema de regualação e atenção 
primária implantado na SESA 
quanto a aplicabilidade, 
resolutividade e custos 
operacionais

Realizar análise técnica Realizada análise técnica sem custo

Definir a utilização de um sistema 
de regualação/atenção primária 
para a SESA

Definir sistema operacional
Definido sistema operacional 
SISREG, REDE BEM ESTAR 

E E-SUS
sem custo

Adquirir equipamentos de 
informática e de telefonia celular 
necessários para o funcionamento 
da regulação das especialidades 
para as unidade e central de 
regulação

Equipar 80% das unidade com 
recursos necessários

Equipado 20% das unidade 
com recursos suficientes

sem custo

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação Controle e Avaliação / Gerência de Controle e Avaliação 

DIRETRIZ: Aprimoração do 
processo de Gestão da 
Regulação, Controle e Avaliação 
da assistência no município  (7)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Implementar e 
fortalecer as ações de 
Regulação, Controle e Avaliação 
nos serviços de saúde do SUS 
sob gestão municipal, para o 

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Ofertar aos usuários 
medicamentos e insumos 
essenciais, de qualidade, seguros 
e eficazes, por meio de uma 
dispensação qualificada, com 

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Atenção à Saúde/Gerência de Assistência Farmacêutica 

DIRETRIZ: Qualificar a assistência 
farmacêutica   (5)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Instalar internet nas unidade de 
saúde para implantação do 
sistema 

Instalar internet em 70% das 
unidades

Instalado internet em 70% 
das unidades

Implementar e adequar o sistema 
de produção assistencial para 
atender ao Sistema Nacional SIA, 
SIH, RAAS,com a implantação do 
sitema informatizado

Implantar o sistema informatizado 
para produção assistencial

Realizada cooperação técnica 
com a Prefeitura de Vitória 
para disponibilização do 
sistema. A implantação 

ocorrerá em 2014

sem custo

Melhorar o sistema de registro de 
produção assistencial nos serviços 
sob gestão municcipal, com 
normatização de rotinas e fluxos

Adequar os registros de produção 
em 50% das unidades

Adequado 50% das unidades 
com registros de produção 

sem custo

Atualizar e manter o SCNES dos 
estabelecimentos de saúde 
ambulatoriais da Rede SUS no 
município de Serra

Atualizar o SCNES em 40% dos 
serviços de saúde

Atualizado SCNES sem custo



Programada Realizadas Programado Executado

Revisar os sistemas informatizado 
de Regulação e Atenção Primária 
implantados na SESA quanto  a 

sua aplicabilidade e resolutividade 
gerencial e financeira

Programada Realizadas Programado Executado

Revisar os sistemas informatizado 
de Regulação e Atenção Primária 
implantados na SESA quanto  a 

sua aplicabilidade e resolutividade 
gerencial e financeira

Programada Realizadas Programado Executado
Realizar análise técnica do 
sistema de Regulação e Atenção 
Primária  implantado na SESA 
quanto a aplicabilidade, 
resolutividade e custos 
operacionais

Realizar análise técnica do 
sistema de Regulação

Realizada análise técnica do 
sistema de Regulação

sem custo

Definir a utilização de um sistema 
de Regulação/Atenção Primária 
para a SESA

Definir um sistema de Regulação
Definido sistema de 

regulação 
sem custo

Realizar visita técnica ao MS para 
conhecer os sistemas de 
Regulação e E-SUS disponíveis 
aos municipios e estados

Realizar visita técnica ao 
Ministério da Saúde

Realizada visita técnica R$ 0,00 

Programada Realizadas Programado Executado

Capacitar anualmente 30% dos 
profissionais da Secretaria da Saúde

R$ 80.000,00 R$ 36.759,56

Programada Realizadas Programado Executado

Capacitar anualmente 30% dos 
profissionais da Secretaria da Saúde

Programada Realizadas Programado Executado
Reestrutuar a área de capacitação do 
municipio

Reestrutuar a área de capacitação do 
municipio

Em andamento

Reestruturar a Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas

Reestruturar a Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas

Em andamento

Dotar o setor de estrutura 
administrativa e pessoal

Dotar o setor de estrutura 
administrativa e pessoal

Em andamento

Realizar Seminário com 
Superentendentes e Gerentes para  
planejamento de Capacitações de  
2013

Realizado Seminário no primeiro 
semestre de 2013

100%

Elaborar e implantar uma Política 
Municipal de Educação Permanente, 
de maneira a garantir o crescimento 
do profissional da saúde.

Implantar a Política Municipal de 
Educação Permanente

Em andamento

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento Setorial de Administração e Recursos Humanos / Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

DIRETRIZ: Promover a qualificação 
dos servidores para melhorar o 
serviço prestado (15)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Promover a 
qualificação dos servidores  

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Implementar e 
fortalecer as ações de 
Regulação, Controle e Avaliação 
nos serviços de saúde do SUS 
sob gestão municipal, para o 
alcance da eficiência e 
qualidade na prestação dos 
serviços. 

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação Controle e Avaliação 

DIRETRIZ: Aprimoração do 
processo de gestão da 
Regulação, Controle e Avaliação 
da assistência no municipio   7 
segundo obj.

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Realizar capacitação  dos 
profissionais de saúde  quanto ao 
atendimento da  Rede de Assitência 
da SESA (Solicitação SAS/APS)

Capacitar 30% dos profissionais de 
saúde da SESA

 30% dos profissionais de saúde 
da SESACapacitados

Implantar a roda de discussão nas 
unidades mensalmente  integrando 
as unidades e nível central 

Implantado roda permanente em 
todas as UBS

Implantado Colegiado Gestor 
em 100% das unidades

Capacitar os profissionais das 
unidades/ hospitais de saúde do 
município, acordo com a 
necessidade de cada agravo. 

Realizada capacitação de acordo 
com a necessidade da V.E. e 

demanda de cada serviço de saúde
100%

Programada Realizadas Programado Executado

Manter 100% da estrutura e o suporte 
logístico para oferta e manutenção 

dos serviços de saúde
80% R$ 25.391.800,00 R$ 17.110.418,04

Programada Realizadas Programado Executado

Manter 100% da estrutura e o suporte 
logístico para oferta e manutenção 

dos serviços de saúde
80%

Programada Realizadas Programado Executado

Assegurar a logística na distribuição 
e abastecimento de medicamentos e 

materiais médico hospitalares nas 
Unidades

Assegurada a logística na distribuição 
e abastecimento de medicamentos e 

materiais médico hospitalares nas 
Unidades

100%

Realizar locação de veículos Realizada locação de veículos 100%

Realizar locação de imóveis
Mantido contratos de locação de 

imóveis
100%

Manter os contratos de manutenção 
de equipamentos, serviços de 

Limpeza e segurança

Mantido os contratos de manutenção 
de equipamentos, serviços de 

Limpeza e segurança
100%

Manter serviços essenciais à boa 
execução dps serviços de saúde

Mantido serviços essenciais 100%

Cumprir o pagamento de obrigações 
trabalhistas

Mantido o pagamento de obrigações 
trabalhistas

100%

Ampliar os serviços de protocolo

Mantido serviço de malote diário 
entre as unidades; ampliado sistema 

de protocolo da SESA; ampliado 
pessoal protocolo

Realizada

Melhorar a infraestutura das 
dependências da Secretaria 

Municipal de saúde

Reorganizado setores, adquirido 
material permanente, cabeamento 

lógico, ar condicionado, projeto 
elétrico e sua execução

60%

Aquisição de material de consumo
Mantido estoque de aquisição de 

material de consumo
80%

Assegurar a logística de distribuição 
de materiais de consumo e escritório

Mantida organização de logística de 
distribuição 

100%

OBJETIVO: Otimizar a estrutura 
operacional da SESA

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

MANUTENÇÃO

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento Setorial de Administração e Recursos Humanos

DIRETRIZ: Melhorar a estrutura e 
suporte logístico para oferta e 
manutenção dos serviços de 
saúde  (16)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado
Adequar e manter quadro de pessoal 

e encargos sociais
Adequar e manter quadro de pessoal 

e encargos sociais
Realizado R$ 121.442.000,00 ###############

Adequar o número de profissionais 
de Enfermagem - UPA Carapina

Completar a equipe em 100% Em andamento

Dotar as UBS e setores estratégicos 
de RH para alimentação e análise 

dos sistemas de informação (SCRA)

Dotar as UBS e setores estratégicos 
de RH para alimentação e análise 

dos sistemas de informação (SCRA)
Não realizado

Realizar diagnostico situacional de 
RH para identicar a necessidade dos 

serviços

Realizado diagnostico situacional de 
RH para identicar a necessidade dos 

serviços
100%

Realizar o controle de registro de 
ponto de forma eficiente

Implantar ponto eletrônico em nivel 
central e regional e manter controle 

de registro de ponto
Em andamento

Revisar a legislação de pagamento 
de servidores

Revisada a legislação de pagamento 
de servidores

100%

Revisar e avaliar o Plano de Cargos 
e Salários elaborado

Realizada avalição do Plano de 
Cargos e Salários

100%

Elaborar leis para pagamento de 
servidores ou fazer outra politica de 
pagamento

Elaborada lei para pagamento de 
servidores 

100%

Implantar arquivos de Recursos 
Humanos e organizar os documentos 

para facilitar consulta

Implantar arquivos de Recursos 
Humanos e organizar os documentos 

para facilitar consulta
Em andamento

Elaborar uma proposta de reforma 
administrativa da SESA

Elaborar uma proposta de reforma 
administrativa da SESA

Em andamento

Programada Realizadas Programado Executado
Informatizar 70% dos serviços de 

saúde
R$ 1.800.000,00 R$ 1.609.459,12

Programada Realizadas Programado Executado
Informatizar 70% dos serviços de 

saúde

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar sistema de gestão em 
saúde 

Sistema integrado de telefonia IP 
para todas as unidades de saúde.

Não realizada, reprogramado 
para 2014

Realizar um estudo da capacidade 
instalada da Rede de informática 
para implantação do Telessaúde

Realizado estudo da capacidade 
instalada da Rede de informática 
para implantação do Telessaúde

100%

Implantar infraestrutura e interligação 
das Unidades de Saúde com o 
sistema do  Telessaúde

Infraestrutura em 100% das Unidades 90%

Instalar rede OI de capacidade de 1 
Mb

Em todas as UBS 90%

Reavaliar a implantação do Sistema MV
Reavaliado e em transição para o 

Sitema Bem-Estar
100%

Impantar cabeamento de rede interno 
nas 8 UBS que estão com 
cabeamento precário

Impantar cabeamento de rede interno 
nas 8 UBS que estão com 

cabeamento precário

Não realizada, reprogramado 
para 2014

Instalar internet  para todas as UBS 
através da rede MPLS

Não realizada instalação, 

Informatizar nível central Informatizado nível central 100%

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Informatizar a rede de 
serviços de saúde  

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

DIRETRIZ: Otimizar a gestão da 
informação  (18)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

GESTÃO DE PESSOAS

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Gerência de Tecnologia da Informação 



PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO
Atingir 80% das metas e indicadores 
pactuados e de interesse municipal 

da saúde
R$ 600.000,00 R$ 527.092,19

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO
Atingir 80% das metas e indicadores 
pactuados e de interesse municipal 

da saúde

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO

Controlar e monitorar os agravos de 
notificação compulsória no municipio. 

Realizar controle e monitoramento de 
80% dos agravos

Realizado 66,70%

Realizar Campanhas educativa, de 
diagnóstico e imunização. 

Realizar 100% das Campanhas 
preconizadas e pactuadas pelo 

Ministério da Saúde 
Realizado100%

Divulgar dados da VE  para a 
população, os gestores e os demais 
setores da SESA com informativos 
impressos e acesso informatizado

Divulgação trimestral ou de acordo 
com a necessidade de demanda

Realizado 100%

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO
Manter 100% dos serviços de 

Vigilância Ambiental em Saúde
R$ 4.092.000,00 R$ 3.152.197,56

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO

Pagamento de Pessoal - Agente de 
Combate de Endemias

Executar o combate a endemias Realizado 100%

Realizar Levantamento de Índice 
Rápido para Aedes aegypti (LIRAa)

Executar 03 LIRAa/ano; Realizado 100% sem custo

Monitorar Pontos estratégicos 
cadastrados no município

Realizar 100 % de visitas quinzenais 
nos pontos estratégicos cadastrados;

Realizado 62,50% sem custo

Realizar ciclos de visistas 
domiciliares para controle da dengue

Realizar 04 ciclos de visistas 
domiciliares/ano

Realizado 100%

Realizar bloqueio aéreo espacial 
(UBV Pesado e Portatil) nos bairros 
com altos índices da doença e  
notificações de dengue 
respectivamente

Executar tratamento espacial em 
100% das localidades com 

notificação de casos.
Realizado 100%

Comprar insumos para prevenção e 
controle de zoonoses

Adiquirir inseticidas, anestésicos, 
materiais de esterilização 

Realizado 100%

Preencher o quadro de servidores de 
campo do setor de controle de 
vetores e endemias.

Completar 100% o quadro de de 
servidores na função de Agente 

Combate a Endemias. 

Não realizado, reprogramado 
para 2014

custo SGA

Identificar artrópodes vetores de 
doenças

Realizar em 100% a identificação das 
espécies Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, e de triatomíneos
Realizado 100% sem custo

Realizar campanha de vacinação anti-
rábica canina e felina

Realizar 01 campanha anti-rábica 
animal por ano; 

Realizado 100%

Realizar coleta de amostras para 
pesquisa de vírus rábico

Enviar  100% do quantitativo de 
amostras estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde
Realizado 100%

Preencher o quadro de servidores  do 
setor de pragas urbanas e animais 
sinantórpicos e controle animal

Atender 100 % da demanda 
espontânea;

Não realizado, reprogramado 
para 2014

FATORES AMBIENTAIS BIOLÓGICOS 
VETORES E ENDEMIAS 

LABORATÓRIO 

CONTROLE ANIMAL 

 Gerência de Vigilância Ambiental
OBJETIVO 2: Monitoramento e 
controle dos fatores de risco a 
população considerando os 
aspectos biológicos e não-

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

 Gerência de Vigilância Epidemiológica
OBJETIVO 1: Conhecer o perfil 
epidemiológico para subsidiar 
adoção de medidas prevenção, 
promoção, intervenção e controle 
dos agravos, participando do 

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência de Vigilância em Saúde 

DIRETRIZ: Promover a saúde e 
prevenir riscos e agravos (15)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Realizar vistoria nos casos de 
adentramento de quirópteros em 
imóveis na área urbana

Atender 100 % da demanda 
espontânea;

Realizado 100%

Realizar atendimento de demanda 
espontânea do setor de pragas 
urbanas

Atender 100 % da demanda 
espontânea;

Realizado 95%

Reestruturar o quadro de servidores 
do Setor de Pragas Urbanas e 
Animais Sinantrópicos 

Completar 100% o quadro de de 
servidores do Setor de Pragas 

Urbanas e Animais Sinantrópicos 

Não realizado, reprogramado 
para 2014

Alimentar o SISAGUA;
Realizar 100 % da meta proposta 

pelo Ministério da Saúde
Realizado 100%

Realizar a Vigilância da Qualidade da 
água monitorando o parâmetro cloro 
residual livre.

Alimentar o SISÁGUA com 53 
resultados/mês de análises de cloro 

residual livre.
Realizado 100,31%

Realizar a Vigilância da Qualidade da 
água monitorando o parâmetro 
turbidez.

Alimentar o SISÁGUA com 53 
resultados por mês de análise de 

turbidez.
Realizado 97,96%

Realizar a Vigilância da Qualidade da 
água pelo parâmetro Coliformes 
Totais. Levar as amostras ao LACEN.

Alimentar o SISÁGUA com 53 
resultados mês, conforme PAP/VX E 

VIGISUS II.
Realizado 118,96%

Manter as atividades Vigisolo no 
município

  Realizar 100% das atividades 
previstas programa no município.

Realizado 100%

Levantamento de áreas 
contaminadas do municipio

01 relatório anual emitido com 
cadastramento de no mínimo uma 

area com possível contaminação do 
solo e população sob risco de 

exposição.

Realizado 100%

Capacitação da Equipe
Participação da equipe em no mínimo 

um (01) evento relacionado ao 
Vigisolo ou afins.

Realizado 100%

Cadastrar área com população 
exposta ou potencialmente exposta a 
solo contaminado por contaminantes 
químicos ;

Cadastrar 01 área; Realizado 100%

Manter as atividades Vigiar no 
município

Realizar 100% das atividades 
programadas no município

Realizado 100%

Capacitação da Equipe
Participação da equipe em pelo 

menos um (01) evento relacionado 
ao Vigiar ou afins.

Realizado 100%

Formar Comitês Municipal de 
Mobilização da Dengue;

Implantar 01 Comitê Municipal Realizado 100%

Realizar Campanha de mobilização  
para combate a dengue - Dia D 
incentivada pelo MS;

Executar a campanha de mobilização 
para combate a dengue no mês de 

novembro
Realizado 100%

Atualizar e reciclar a equipe de 
servidores da Divisão da Educação 
em Saúde (cursos, congressos, 
simpósios, treinamentos e/ou 
oficinas). 

Capacitar e treinar 100% a equipe da 
Divisão de Educação em Saúde 

Realizado 100% custo SGA

PRAGAS URBANAS 

FATORES AMBIENTAIS NÃO BIOLÓGICOS
VIGIAGUA 

VIGISOLO 

VIGIAR 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 



PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO

Implantar Vigilância em saúde do 
trabalhador em 60% das unidades de 

saúde do município

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO

Compor equipe mínima de trabalho 
intersetorial (VE, VS, APS, VA);

Instituir equipe com enfermeiro do 
trabalho, auxiliar administrativo, dois 

agentes de saúde da vigilancia 
epidemiológica 

Composta equipe parcialmente custo no GSA

Estabelecer as Unidades Sentinelas 
do município

Estabelecer em: UPA, CTA, AMES, 
UAPS

Realizado 100% sem custo

Elaborar fluxo municipal de 
informação

Elaborar 01 fluxo Realizado 100% sem custo

Capacitar a rede municipal de saúde 
em parceria com o Estado

Realizar 03 capacitações na rede de 
saúde municipal

Realizado 100%

Mapear atividade econômica por 
território (definir perfil produtivo do 
município).

Realizar levantamento junto aos 
órgãos de registro do setor 

econômico-produtivo e SESA
Realizado 100% sem custo

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO

Realizar inspeção Sanitária em 80% 
dos estabelecimentos cadastrados, 

classificados nos pisos estruturantes 
e estratégicos

PROGRAMADA REALIZADAS PROGRAMADO EXECUTADO
Implantar emissão de Alvará 
Sanitário por meio de sistema de 
informação

100% dos alvarás emitidos por 
sistema  informatizado

Não realizado, reprogramado 
para 2014

Ampliar o quadro de técnicos de nível 
superior e de fiscais

Ampliar em 50 % o quadro de 
profissionais de nível superior e em 
10% o número de fiscais em relação 

ao ano de 2012

Ampliando em 100% 
profissionais de nível superior e 

em 5% de fiscais

Elaborar legislação complementar à 
estadual e federal

2 Realizado 100%

Elaborar e instituir normas para 
padronização de procedimentos 
administrativos e fiscais;

Elaborar 02 atos normativos Elaborados 09 atos normativos

Capacitar a equipe  02 /ano Realizado 100%

Participar de capacitações/reuniões 
com temática relevante ao serviço 
(inscrição, diárias, passagens)

03/ano Realizado 12/ano

Realizar visita técnica a outros 
serviços de VISA

01/ano Realizado 100%

Realizar atividades educativas ao 
setor regulado/população

06/ano Realizado 16/ano

Disponibilizar no site da PMS 
informações relevantes ao setor 
regulado acerca do licenciamento 
sanitário

02/ano Realizado 100%

Disponibilizar no site da PMS 
informações relevantes ao setor 
regulado e à população de acordo 
com o contexto epidemiológico

02/ano Realizado 02/ano

Investigar surto alimentar  notificado 100% Realizado 100%

Apurar  denúncias em tempo 
oportuno (3 meses)

80% Realizado 76%

Revisar a legislação de gratificação 
de produtividade fiscal

01/ano Realizado 01/ano

Gerência de Vigilância Sanitária

OBJETIVO 4: Realizar o controle 
sanitário e prevenir riscos à saúde

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Objetivo 3: Monitorar e controlar 
os fatores de risco à saúde do 
trabalhador gerados pelo 
ambiente, condições ou 
organização do trabalho

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Viabilizar a realização de 80% das 
obras previstas pela Secretaria

R$ 26.564.000,00 R$ 4.280.183,63

Programada Realizadas Programado Executado

Viabilizar a realização de 80% das 
obras previstas pela Secretaria

Programada Realizadas Programado Executado

Realizar convênio para captação de 
recursos para obra, aquisição de 
equipamentos e custeio.

Buscar convênios junto aos órgãos 
estaduais e federais que viabilizem 
obras, aquisição de equipamentos e 

custeio.

100% sem custo

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(construção)

Construção: UPA Castelândia,  
UAPS Nova Carapina II e Caps I                                                                                                           

Obra iniciada e em andamento

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(construção)

Construção: UAPS Parque 
Residencial Laranjeiras, UAPS Bairro 

das Laranjeiras, UAPS Feu Rosa,  
UAPS Jardim Tropical, UAPS Vista 

da Serra, UAPS Porto Canoa, UAPS 
Campinho da Serra e Hospital 

Materno Infantil.                                                                                                                                       

Não realizada

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(reforma)

  RequalificaSUS (reforma): UAPS 
Nova Carapina I, Central Carapina, 

Nova Almeida, Taquara II e Vila Nova 
de Colares.                                                                                                                                            

Reforma concluída

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(reforma)

                                                                                   
Requalifica SUS (reforma): UAPS 

Taquara I                                                                                                                 
Em andamento

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(reforma)

Requalifica SUS (reforma):  UAPS 
André Carloni

Não realizada

Viabilizar a execução de obras para 
estruturação física das Unidades de 
Saúde:  Construção; Reforma e 
Ampliação; RequalificaSUS 
(ampliação)

RequalificaSUS (ampliação): UAPS 
Barro Branco, UAPS Boa Vista, 

UAPS Chacara Parreiral e  UAPS 
São Diogo              

Não realizada

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Subsecretaria de Gestão em Saúde e Asssessoria Técnica 

DIRETRIZ: Garantir infraestrutura 
necessária ao funcionamento das 
Unidades de Saúde (13)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Aprimorar a estrutura 
física das Unidades de Saúde para 
o melhor desempenho das ações 
de saúde

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADO EXECUTADO
Desenvolver em 100% as ações 

proposta pelo Conselho Municipal de 
Saúde 

R$ 117.000,00 R$ 99.152,08

PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADO EXECUTADO
Desenvolver em 100% as ações 

proposta pelo Conselho Municipal de 
Saúde

PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADO EXECUTADO

Promover capacitação dos 
conselheiros municipais de saúde

Realizar 01 capacitação Realizada capacitação R$ 92.000,00 R$ 92.000,00

Instituir as comissões locais nas 
Unidades de Saúde

Instituir em 75% das Unidades de 
Saúde

Instituida em 100% das 
Unidades de Saúde

Promover capacitação dos membros 
das comissões locais de saúde

Realizar  01 capacitação

Não realizada em virtude da 
elição das comissões locais 
terem sido concluidas em 

dezembro de 2013

Manter materiais e insumos para o 
funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde de Serra

Manter materiais e insumos em 100% 
de abastecimento

Mantido abastecimento de 
materiais e insumos em 100% 

Garantir aos conselheiros: 
participações em conferências, 
seminários e outros eventos afins em 
nível municipal, estadual e nacional

Participação dos conselheiros nos 
eventos pertinentes que ocorrerem 

no ano

Garantida a participação dos 
conselheiros emeventos 

pertinenetes que ocorreram 
durnte o ano

Programada Realizadas Programado Executado
Implantar  o Serviço de Ouvidoria 

SUS na SESA
sem custo

Programada Realizadas Programado Executado
Implantar  o Serviço de Ouvidoria 

SUS na SESA

Programada Realizadas Programado Executado

Conhecer a estrutura da Ouvidoria do 
Município da Serra

Conhecer os serviços de ouvidoria do 
município e adequar a Ouvidoria na 

Secretaria Municipal de Saúde
100%

Conhecer Serviços Municipais e 
Estadual de Ouvidoria

Visitado os serviços de Ouvidoria 
municipais e o estadual, a fim de 

buscar experiências exitosas
100%

Compor a equipe miníma e qualificar 
quanto ao serviço de Ouvidoria SUS

Compor a equipe miníma para a 
Ouvidoria e qualificar os profissionais 

dentro do quadro de SESA.

Não realizada, reprogramado 
para 2014

Estruturar o setor para implantação 
do serviço de Ouvidoria SUS

Montar a estrutura minima para 
funcionamento da ouvidoria SUS 

dentro da SESA - Serra.

Não realizada, reprogramado 
para 2014

Divulgação do Serviço de Ouvidoria 
SUS

Divulgar o serviço para os setores de 
saúde, com a organização de 
palestrar e oficinas internas.

Não realizada, reprogramado 
para 2014

Implantar a Ouvidoria Itinerante
Estruturar a ouvidoria itinerante nos 
serviços de saúde, fortalecendo a 

participação popular.

Não realizada, reprogramado 
para 2014

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Ouvidoria SUS 
DIRETRIZ: Fortalecer os 

mecanismos de participação social 
e qualificar a gestão participativa 

do SUS 18

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Planejar, Organizar e 
Implantar a Ouvidoria SUS

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

OBJETIVO: Fortalecer instâncias 
de Participação Popular

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÕES
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Conselho Municipal de Saúde 

DIRETRIZ: Fortalecimento das 
ações do Conselho Municipal de 
Saúde (10)

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 



Programada Realizadas Programado Executado

Implantar  o Serviço de Auditoria sem custo

Programada Realizadas Programado Executado

Implantar  o Serviço de Auditoria

Programada Realizadas Programado Executado

Conhecer Serviços Municipais e 
Estaduais de Auditoria

Visitar  03 serviços de Auditoria 
municipais e estaduais, a fim de 

buscar experiências exitosas.

Realizadas visitas em 02 
serviços: um municipal 

(Vitória/ES) e um Estadual 
(DAUD)

Estruturar o setor de Auditoria
Estrurar espaço físico, mobiliário e 

computadores.
Estrurado espaço físico, 

mobiliário e computadores.

Compor a equipe de Auditoria
Compor equipe de auditoria com 05 

profissionais
Composta equipe de auditoria 

com 02 profissionais

Capacitar a equipe de Auditoria

Qualificar os profissionais dentro do 
quadro de SESA para compor a 

equipe de Auditoria de acordo com as 
diretrizes do Sistema Nacional de 

Auditoria/ SNA.

Não foi possível executara meta 
devido a necessidade de 

formalização do Decreto que 
constitui a Auditoria, que se 

encontra em andamento

Criar  lei/decreto que regulamenta a 
Auditoria no município

Regulamentar o exercício das 
atividades da auditoria e a 

gratificação do cargo

Em andamento processo de 
regulamentação das atividades 
de Auditoria de gratificação do 

cargo

Auditar os serviços de saúde sob 
gestão municipal

Auditar 10% dos serviços de saúde 
municipais 

Não foi possível executara meta 
devido a necessidade de 

formalização do Decreto que 
constitui a Auditoria, que se 

encontra em andamento

Auditar os prestadores contratados 
que prestam serviços de saúde 

Auditar 20% dos serviços de saúde 
contratados

Não foi possível executara meta 
devido a necessidade de 

formalização do Decreto que 
constitui a Auditoria, que se 

encontra em andamento

OBJETIVO: Auditar os  Serviços 
Públicos de  Saúde

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

AÇÃO
METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 

ÁREA RESPONSÁVEL: Auditoria do SUS 
DIRETRIZ: Planejamento, 
organização e implantação da 
Auditoria nos Serviços Públicos de 
Saúde 12

METAS ANUAIS DEMONSTRATIVOS 


