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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2010 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Estratégia de Saúde da Família 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Implantar 36 equipes de ESF 
Realizar processo seletivo interno 

para compor as equipes da ESF 
Capacitar equipes de ESF (oficinas, 
mostras, seminários, congressos, 
cursos, educação permanente e 

continuada)  
Adquirir equipamentos, materiais e 

veículos 
Ampliar e qualificar o Núcleo da ESF 

Equipar o Núcleo da ESF 
Ampliar as equipes da ESF com 
inserção de assistente social e 
psicólogo conforme decreto 

municipal nº 4.901/2004 
Avaliar e monitorar os indicadores 
do PROESF nas unidades de saúde 

Ampliar em 60% de 
cobertura de ESF no 

município. 
31,54% 

 
2.675.000,00 

1.826.958,25 

Cumprir 100% dos 
indicadores do PROESF nas 

Fases 1 e 2 
33,33% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Vigilância em Saúde 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 
2010) 

Elaborar a adequação de fluxos e 
rotinas com as Unidades Regionais 

de Saúde 
Providenciar equipe 

multiprofissional 
Capacitar equipes 

Providenciar espaço físico, 
equipamentos e insumos e materiais 

Descentralizar a Vigilância em 
Saúde para a Unidade Regional 

de Boa Vista 
0% 

5.012.000,00 3.706.014,20 

Acompanhar as ações desenvolvidas 
pelas Vigilâncias Epidemiológica, 

Sanitária e Ambiental 

Manter 100% das atividades de 
vigilância em saúde 

90% 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Vigilância em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Realizar visitas domiciliares, 
hospitalares, laboratoriais 
Realizar Quimioprofilaxia 
Realizar bloqueio vacinal 

Coletar material biológico e 
encaminhar para análise 

Monitorar, analisar e atualizar as 
fichas de notificação compulsória e os 

bancos de dados dos Sistemas de 
Informação 

Retroalimentar os dados e indicadores 
para as Unidades e secretaria Estadual 

e Ministério da Saúde 

(Vigilância 
Epidemiológica) 

 
Investigar 70% dos 

agravos de notificação 
compulsória 

90% ---- ---- 
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Dar suporte técnico, supervisão e 
capacitação dos profissionais das 

Unidades de Saúde e outras 
instituições 

Garantir atualização e participação 
dos servidores da Vigilância 
Epidemiológica em eventos 

Estabelecer parcerias com outros 
setores, secretarias e instituições 
Adquirir material e equipamentos 
Confeccionar material educativo e 

fichas de notificação 
Adquirir vale transporte e cesta básica 

Realizar campanhas educativas, 
vacinais e de diagnóstico 

Monitorar doenças e os agravos não 
transmissíveis 

Emitir relatórios epidemiológicos 

 
 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Vigilância em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 
2010) 

Realizar estudos e pesquisas sobre a qualidade da água, 
do ar e do solo 

Combater vetores transmissores de agravos de 
notificação compulsória (dengue, esquistossomose, 

leishmaniose, malária...) 
Controlar da população canina e felina para prevenir a 

raiva animal 
Promover a vacinação da população canina e felina para 

(Vigilância Ambiental) 
Manter 100% dos 

serviços de Vigilância 
Ambiental em Saúde 

 

100% -- -- 
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controle da raiva animal 
Realizar exames laboratoriais para identificação do 

mosquito da dengue, da larva migrans e dosar a 
colinesterase sanguínea nos funcionários da Vigilância 

Ambiental em Saúde  
Coletar material biológico e encaminhar para análise 

Realizar bloqueios de transmissão   
Promover atividades e campanhas de educação em 

saúde referente aos agravos de notificação compulsória 
Retroalimentar os dados e indicadores para a secretaria 

Estadual e Ministério da Saúde 
Dar suporte técnico, supervisão e capacitação aos 

profissionais das Unidades de Saúde e outras 
instituições 

Incentivar atualização e participação dos servidores da 
Vigilância Ambiental em eventos 

Estabelecer parcerias com outros setores, secretarias e 
instituições 

Adquirir material e equipamentos 
Confeccionar material educativo e impressos 

Adquirir vale transporte 
Realizar campanhas educativas, vacinais e de 

diagnóstico 

 
 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Vigilância em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Realizar fiscalização sanitária 
Realizar notificação dos estabelecimentos 

cadastrados submetidos às normas 
sanitárias 

(Vigilância Sanitária) 
Realizar inspeção 

Sanitária 100% dos 
estabelecimentos 

100% --- --- 
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Promover eventos de divulgação de normas 
sanitárias 

Realizar capacitação do setor regulado 
Realizar capacitação dos profissionais da 

Vigilância Sanitária 
Desenvolver projetos de educação sanitária 

junto à população 
Estabelecer parceria com Epidemiológica, 

Ambiental e o Departamento de Ações 
Ambulatoriais  

Participar de processos de educação 
destinados as equipes de saúde da família e 

agentes comunitários de saúde 
Estabelecer parceria com órgãos municipais 

e estaduais (PROCON, DECON) 
Participar das instancias de controle social 

do SUS 
Confeccionar material educativo 

Adquirir insumos, materiais de consumos e 
equipamentos 

Adquirir vale transporte para realização das 
atividades fiscais 

Fortalecer o processo de descentralização 
da Vigilância em Saúde 

cadastrados das 
ações estruturantes 
e das estratégicas 

pactuadas 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Orientação Nutricional e ao Exercício Físico 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 
2010) 

Contratar profissionais de orientação ao exercício 
físico e profissionais de Nutrição 

Assistir aos hipertensos, diabéticos e 
hipertensos/diabéticos cadastrados na ESF e 

pacientes acometidos das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis 

Dotar as Unidades de Saúde de equipamentos 
Contratar estagiários ou estabelecer parceria com 
Escolas Superiores de Educação Física e Nutrição 

Realizar atividades educativas direcionadas a 
grupos específicos estratificados por ciclo de vida, 
estado nutricional, doenças associadas e condição 

socioeconômica e cultural. 
Aumentar o numero de aulas semanais nas UBS, 

URS para no mínimo 2 vezes por semana. 
Realizar eventos acompanhando o calendário do 
Ministério da saúde, bem como o calendário do 

município. 
Viabilizar espaços físicos específicos para 

atendimentos individualizados e aula nas UBS e 
URS para professores e nutricionistas. 

Ampliar em 100% a 
cobertura da 
orientação ao 

exercício físico nas 
unidades de saúde e 

Implantar a 
orientação 

nutricional nas 
unidades Regionais 

de saúde de Boa 
Vista, Jacaraípe e 
Novo Horizonte 

100 % 

360.000,00 178.414,83 

Locar centro esportivo para implantação de 
atividades físicas específicas e atendimento 

nutricional 
Ampliar as ações de promoção e prevenção nas 

comunidades 

Atendimento de 30% 
dos usuários do 

PROEF, em atividades 
coletivas e 

individualizadas em 
grupo específico, 

portadores de 
síndrome metabólica 

0,00% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde 

PROJETO ESTRUTURANTE: Regionalização da Rede de Saúde Municipal 
PROJETO ESTRUTURANTE: Assistência Domiciliar 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Definir Unidades que terão a Regional 
Boa Vista como referência 

Realizar diagnóstico do serviço prestado 
atualmente na referida Regional 

Estabelecer os serviços da regional a 
serem prestados 

Monitorar os fluxos de trabalho da 
unidade 

Confeccionar material de divulgação dos 
serviços a serem prestados 

Capacitar os servidores em serviço 

Implantar a regionalização na 
Unidade Regional de Saúde de 

Boa Vista 
100% 

14.000.180,00 8.622.700,29 
Divulgar o trabalho de assistência 
domiciliar por meio das lideranças 

comunitárias, ESF e demais profissionais 
de saúde. 

Capacitar cuidadores 
Monitorar as ações preventivas pelos ACS 

e demais profissionais de saúde. 
Cadastrar os pacientes e liberação de 

materiais/equipamentos se necessário 

Implementar as ações de 
assistência domiciliar em 100% 

das unidades com ESF 
95% 

Realizar 04 avaliações trimestrais para 
avaliação de metas e indicadores 

Acompanhar o desenvolvimento 
10% das ações desenvolvidas 

pelos Programas de saúde. 
0% 

Realizar capacitações dos funcionários 
que atendem ao usuário com suspeita de 

HANSENIASE  
Curar 90% dos casos novos de 

86,0% 
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hanseníase 
Assistir aos pacientes em sua 

integralidade 

hanseníase diagnosticados 

 
 
 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde 

PROJETO ESTRUTURANTE: Regionalização da Rede de Saúde Municipal 
PROJETO ESTRUTURANTE: Assistência Domiciliar 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 
2010) 

Realizar capacitações dos funcionários 
das US, ESF, PAs e Regionais que atendem 

ao usuário com suspeita de dengue 
Prever insumos necessários para 

atendimento ao usuário com suspeita de 
dengue (laboratório e farmácia) 

Supervisionar e orientar as Unidades de 
Saúde no atendimento ao usuário com 

suspeita de dengue 

DENGUE  
Atender os usuários com suspeita 
de dengue no município da Serra 
em 100% das unidades de saúde 

100% 

--- --- 

Capacitar 70% dos profissionais que 
atendem ao usuário com suspeita de 

influenza (H1N1) 
Prever insumos gráficos, laboratoriais e 

de farmácia necessários para 
atendimento ao usuário com suspeita de 

influenza (H1N1) 

INFLUENZA  
Atender aos usuários com suspeita 
de influenza (H1N1) no município 

da Serra em 100% das unidades de 
saúde 

 

100% 
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Promover acompanhamento sistemático 
do geriatra nas ILPIs 

Realizar interação entre as Unidades de 
Saúde de referência e as ILPIs 

Realizar visitas às IPLS e nas Unidades de 
referência das mesmas 

SAÚDE DO IDOSO  
Prestar assistência especializada 

em 100% das Instituições de Longa 
Permanência de Idosos (ILPIS) do 

município 

100% 

Realizar visitas às Unidades de Saúde 
Aplicar questionário para coleta de 

informação 

SAÚDE DO IDOSO  
Monitorar 100% das Unidades de 

Saúde Municipais no cumprimento 
da legislação pertinente ao idoso 

100% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Realizar eventos comemorativos 
nas Unidades de Saúde 

SAÚDE DO IDOSO  
Promover ações de em 

comemoração ao dia Nacional e 
Internacional do Idoso em 50% 

da Rede Municipal de Saúde 

100% 

--------- ---------- 

Realizar oficinas de preenchimento 
da caderneta do idoso com 

enfermeiros e agentes de saúde 
Distribuir caderneta do idoso 

SAÚDE DO IDOSO  
Divulgar a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa em 80% das áreas 
cobertas pela ESF 

100% 

Manter atendimento curativo 
Manter de atendimento curativo 

no projeto sábado saúde e do 
serviço odontológico móvel 

Fornecer 30.000 1 kit de higiene 
bucal na 1ª consulta odontológica 

ODONTOLOGIA  
Manter o atendimento curativo 

nas 7 unidades básicas, 6 
regionais,  9 unidades  de saúde 

da família e Centro de Referência 
Ambulatorial - CRA 

100% 

Contratar empresa especializada 
em manutenção corretiva/reforma 

e preventiva 

ODONTOLOGIA  
Garantir a manutenção 

preventiva e corretiva em 100% 
dos equipamentos 

100% 

Identificar o profissional 
especialista em endodontia na 

rede e implantar o serviço 

ODONTOLOGIA  
Implantar o serviço de 

endodontia nas 6  unidade 
regionais 

100% 

Identificar profissionais na rede 
Contratar serviço de prótese 

odontológica 

ODONTOLOGIA  
Implantar serviço de prótese na 

Unidade Regional Boa Vista 
0,00% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Comprar 30 consultórios, 30 
compressores, 30 bombas a vácuo, 10 

cubas ultrasônicas, amalgamador, 
fotopolimerizador, aparelho de 

profilaxia, compressor, raio x, pontas de 
alta e baixa rotação e outros 

ODONTOLOGIA  
Garantir o serviço 

odontológico em 10 
unidades de saúde a serem 

construídas, reformadas 
e/ou ampliadas 

100% 

------ ------ 

Realizar atividades educativas e 
preventivas nas unidades de saúde 

Divulgar importância da saúde bucal 
junto à população em geral e campanha 

de prevenção do câncer de boca 

ODONTOLOGIA  
Manter programa educativo 

e preventivo de doenças 
bucais em 100% das 
unidades de saúde 

100% 

Ampliar o quadro de Técnico de Saúde 
Bucal (TSBs) com a contratação de 12 

profissionais. 
Aplicar técnica de ART (tratamento 

restaurador atraumático) nas escolas e 
creches 

Realizar atividades de educação em 
saúde bucal 

Capacitar os profissionais da rede 
municipal de ensino em parceria com a 

SEDU 

ODONTOLOGIA  
Atender a população escolar 
em 48 escolas, 38 creches e 

7 entidades beneficiadas 

60% 
 

Locar novo espaço físico para o CEO 
Comprar serviço de RX panorâmico por 

clínica especializada 
Contratar serviço de radiografias 

panorâmicas 

ODONTOLOGIA  
Adequar a estrutura do 

Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) em 

100% das normas do 
Ministério da Saúde 

50% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Contratar palestrantes. 
Garantir estrutura para realização de 

eventos 

ODONTOLOGIA  
Qualificar 100% dos 

profissionais de odontologia 
(cirurgiões-dentistas, ACDs e 

TSBs 

100% 

----- ------ 

Realizar tratamento curativo e 
preventivo ao paciente idoso através 
do consultório odontológico portátil. 

Disponibilizar veículo 

ODONTOLOGIA  
Garantir o atendimento de 
saúde bucal em 100% nas 

instituições de longa 
permanecia de idosos 

100% 

Capacitar profissionais para incentivo 
e proteção ao aleitamento materno. 

Equipar as US com material educativo 
Realizar projeto piloto em 4 unidades 

de saúde, capacitando profissionais de 
saúde e estagiários a trabalharem 

brincadeiras que incentivem 
amamentação 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Atingir 100% das unidades 

de saúde com ações 
voltadas para redução do 
desmame precoce e suas 

complicações. 

23,1% 

Fornecer materiais educativos e vale-
transporte 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Garantir que 70% das 

crianças internadas em UTIN 
sejam acompanhadas de 

suas mães 

70% 

Incentivar a realização de eventos em 
comemoração a: Semana da 

Amamentação (Agosto); dia das 
Crianças (Outubro); Dia do Pediatra, 
Dia do falcêmico, dia das mães, dia 

dos pais, etc. 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Incentivar a realização de 

eventos em datas 
comemorativas nas UBS e 
Maternidade de Carapina 
em 100% das Unidades de 

Saúde 

33,33% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Realizar o V E VI Curso para 300 
gestantes em 2 datas  sendo divididas 

em 150 cada evento com carga 
horária de 8 horas, em parceria com a 

Arcelor Mittal e PAISC 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Realizar 02 cursos para 

gestantes 
100% 

------- ------- 

Contratar de serviço de 
fonoaudiologia, com equipamento e 

manutenção de serviço 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Realizar a Triagem neonatal 
teste da orelhinha em 5.000 
nascidos vivos do município 

da Serra 

0,00% 

Conhecer o perfil dos pacientes 
falcêmicos do município 

Identificar na rede os profissionais 
para assistência 

Realizar capacitação da comunidade e 
dos profissionais da rede 

Disponibilizar no município as 
medicações frequentemente usadas 

pelo paciente falcêmico 

SAÚDE DA CRIANÇA  
Realizar projeto para 

implantação do Programa 
de Atenção Integral aos 
Portadores de Doenças 

Falciformes 

90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15 

 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Confecção de material gráfico 
Consulta de pré-natal por 

agendamento 
Captação precoce das gestantes 

Identificar mulheres BHCG positivos 
Realizar Cadastro no SISPRENATAL 

Identificar e realizar busca ativa das 
gestantes faltosas 

Realizar curso de preparação para o 
parto para gestantes 

Promover Cursos de aperfeiçoamento 
técnico para os enfermeiros e médicos 

envolvidos com o PAISM 
Distribuição do Kit mamãe bebê 

SAÚDE DA MULHER  
Garantir a assistência 
ao pré natal a 100% 

das gestantes de 
acordo com as normas 

do Programa de 
Humanização do Pré-

Natal - PHPN 

 
100% 

 (2.737 gestantes) 
 
 

------ ------ 

Oferecer exame em todas as unidades 
Monitorar a oferta de exames e 

acompanhar resultados alterados 
Realizar 03 campanhas de 

chamamento para prevenção do 
câncer do colo do útero e mama 

Alimentação do SISCOLO e realizar 
acompanhamento de citologia 

alterada 

SAÚDE DA MULHER  
Realizar exames de 

prevenção ao câncer 
de colo de útero em 

45% das mulheres de 
25 a 59 anos 

23%. 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 

PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos 
Executados 

(empenhado ano de 2010) 

Ofertar e monitorar os exames de 
mamografia 

Realizar estudo para implantação de 
ambulatório de mastologia para o ano de 

2011 
Implantar o SISMAMA de acordo com 

protocolo do Ministério da Saúde 

SAÚDE DA MULHER  
Aumentar em 20% a oferta 
de exames de mamografia 

nas mulheres a partir dos 40 
anos 

130% 

--- --- 

Organizar fluxos de acesso ao 
planejamento familiar nas unidades de 

saúde 
Realizar estudo para ampliação da oferta 

de Laqueadura Tubária 

SAÚDE DA MULHER  
Melhorar a assistência 

prestada ao Planejamento 
familiar em 100% das 

Unidades 

50% 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Realizar mapeamento e cobertura dos os pontos de 
risco de afogamento, utilizando relatório de 
ocorrência e estatística do ano de 2009/10. 

Controlar 100% das etapas do serviço de segurança 
marítima (seleção, treinamento, formação, 

contratação e gerenciamento 
Manter os 92 o número de guarda - vidas 

contratados para o período de verão (dezembro a 
março) 

Aumentar em 10% as abordagens preventivas (de 
150.000 para 165.000) 

Contratar 12 guarda-vidas para atuação no período 
de baixa temporada (março a novembro) 

contratação anual 
Solicitar construção de postos de observação fixos 

nas praias 
Intensificar parceria com DST / AIDS, Marinha do 
Brasil e Empresas Interessadas em patrocinar o 

serviço 
Locar equipamentos náuticos (2 jet ski) 

Comprar veículo tipo picape equipado para resgate 
e salvamento 

Manter locação da Sede do Salvamar e 
equipamentos de comunicação 

Adquirir materiais permanentes e de consumo 

SALVAMAR  
Cobrir 100% da extensão da orla do 

município de Serra e lagoas com 
postos de Guarda – Vidas e 
Prevenir 98% de mortes por 

afogamento em praias e lagoas 
 
 

100% 

------ ------ 

Realizar capacitação do gestor do programa e 
funcionários efetivos (Guarda-Vidas) em mergulho 

profissional e resgate 
Criar o grupamento de busca de salvamento 

Realizar compra de equipamentos de mergulho 

SALVAMAR  
Cobrir 100% da extensão da orla do 

município de Serra e lagoas com 
postos de Guarda – Vidas e realizar 
busca e resgate em tempo real de 
100% das embarcações a deriva e 

0,00% 
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de corpos vitima de afogamento 
fatal. 

 
 

 
Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 

PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da 
PAS) 

Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Realizar capacitações dos funcionários que atendem ao 
usuário com suspeita de Tuberculose 

Assistir ao paciente em sua integralidade 

TUBERCULOSE 
Curar 85% dos casos 

novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera 

75,45% 

------ ------ 

Monitorar os serviços desenvolvidos pela equipe de 
enfermagem das Unidades Básicas e Regionais 

Estabelecer cronogramas e agendamento de visitas 
Utilizar indicadores de produção de atividades e outros 

Promover encontros periódicos com enfermeiros das UBS e 
URS 

SUPERVISÃO 
Manter supervisão em 

100% das Unidades de 
Saúde 

20% 

Promover cursos e eventos para profissionais utilizando 
parcerias com instituições de ensino e fornecedores 

Promover oficinas dos profissionais de enfermagem para troca 
de experiências 

Realizar visitar a serviços a de referência para conhecimento 
de novas estratégias e aquisição de literatura atualizada no 

serviço de enfermagem 

SUPERVISÃO 
Promover atualização 
e capacitação de 50% 

de profissionais da 
Supervisão, Comissões 

e profissionais de 
enfermagem 

50% 

Adquirir materiais permanentes para as UBS e URS que 
serão construídas, reformadas ou ampliadas e para 

reposição da rede 

SUPERVISÃO  
Adquirir materiais e 

equipamentos 
médico-hospitalares 

para equipar e 
substituir 

100% 
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materiais/equipament
os inservíveis em 

100% das Unidades de 
Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante 
da PAS) 

Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Contratar carro de som para convocar as famílias onde não 
possui ESF/EACS 

Realizar oficina de 16 horas envolvendo as Secretarias de Saúde, 
Educação e Promoção Social, capacitando as US, Escolas 

municipais, estaduais e particulares (500 vagas) 
Participar dos eventos programados pelo MDS e MS que 

discutem as condicionalidades do PBF 
Divulgar a cobertura do PBF e planejar com as USs as estratégias 

para alcance da meta municipal 
Criar cartilha para orientação da população beneficiada pelo PBF 

VAN  
Acompanhar 50% 

das famílias 
beneficiárias do 
Programa Bolsa 

Família 

43,71% 

----- ------ 

Realizar busca nas Declarações de Nascidos vivos recebidas na 
VE/SINASC e consolidar os dados importantes para avaliação e 

busca ativa 
Enviar a ficha contendo todos os dados necessários para as USs 

VAN  
Reduzir em 2% o 

percentual de 
crianças < de 5 

100% 
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com ESF/EACS realizarem as buscas e repassarem as 
informações para a Coordenação e incluí-las em atendimento 

conforme protocolo da VAN e do PAISC 
Realizar busca ativa da população alvo contida no SISVAN e 

verificar inclusão no Gera Saúde e no protocolo da VAN 
Capacitar e implantar a Rede Amamenta Brasil no município, 

integrando as ações do PAISM, PAISC e SISVAN 
Manter nas 20 USs e ampliar o Programa Gera Saúde para 

mais 04 USs com maiores prevalências em baixo peso em < de 
5 anos e gestantes, promovendo a integração com o PAISM, 
SIM, SINASC e ESF (distribuir leite e feijão enriquecidos com 

vitaminas e sais minerais) Implementar as ações do Programa 
Saúde de Ferro no município visando reduzir a anemia 

ferropriva e baixo peso em gestantes e crianças (pesquisa, 
oficinas e brindes) 

anos com baixo 
peso para idade 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme 
constante da PAS) 

Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Implantar o Protocolo Municipal para orientação alimentar, 
nutricional e ao exercício físico, por ciclo de vida. 

Divulgar e incentivar a implantação do protocolo do MS 
para a VAN nas Unidades de Saúde 

Distribuir leite desnatado para os idosos com sobrepeso e 
obesidade com baixa renda, promovendo a integração com 
os Programas (PSAI): HIPERDIA, PROEF, SISVAN e Saúde do 

Idoso 
Participar de eventos realizados pelo MS para 

capacitação/atualização dos Coordenador/equipe do PAAN 
Realizar o II Seminário PAAN 

Realizar eventos nas datas pontuais para o PAAN em 
parceria com as USs 

Equipar as USs com material para desenvolver as ações de 
VAN (balanças, calculadoras, 3 computadores, material 

educativo) 
Realizar ações com os adolescentes em risco de sobrepeso 
e obesidade em uma Escola Municipal (Saúde do Escolar) 

VAN  
Promover 

hábitos 
saudáveis em 

100% dos 
ciclos de vida: 

crianças, 
idosos, 

adolescentes, 
adultos e 
gestantes 
(SISVAN) 

100% ------- ------- 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante 
da PAS) 

Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Divulgar o Programa de Saúde Mental através de folders, 
panfletos, informativos, cartazes, banners, cartilhas, camisetas  

Adquirir material técnico e de consumo necessários à 
coordenação e atividades dos profissionais do Programa de 

Saúde Mental das URS's, na atenção primária 
Adquirir material permanente de apoio ações educativa   

Adquiri vales transportes para pacientes cadastrados e/ou 
atendidos em nível regional no PSM com risco de interrupção 

do tratamento 
Realizar reuniões mensais: da coordenação com equipes de 

referência regional (Gestão Ampliada), de 
territorialização/matriciamento entre os serviços. 

Articular e integrar em rede com os demais 
serviços/programas da SESA e demais políticas setoriais. 

Realizar reuniões gerais trimestrais com todas as equipes da 
SM para educação permanente 

Realizar encontro, com todas as equipes e referencia técnicas 
da saúde mental para avaliação geral e planejamento das 

ações para 2011 
Propor melhoria na organização do agendamento das 

consultas junto ao DCRAA;                                                 
Implantar a classificação de risco em saúde mental no 

agendamento de consultas psiquiátricas. 
Revisar o sistema de informação incorporando dados 

relacionados à Saúde Mental;                                                                                                  
Sugerir a criação de programa de Estatística da Saúde Mental.                                                                
Inserir no formulário "A" do ESF informações de Saúde Mental  
Propor a ampliação dos espaços para atividades de grupos nas 

URS de Serra Sede e URS Serra Dourada e demais unidades 
básicas/ESF e URS's                                                                 

SAÚDE 
MENTAL 
Manter e 

implementar 
80% das ações 

de saúde 
mental 

100% ------ ------ 



 
 
 

23 

 

Ações anuais 

Metas anuais (conforme constante da 
PAS) 

Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Acompanhamento do projeto arquitetônico de construção e 
reformas da rede de saúde. 

Solicitar contratação e/ou indicar profissionais de referência 
para equipes de Saúde Mental nas URS, CAPSad e CAPS Mestre 

Álvaro. 
Solicitar repasse mensal do quantitativo necessário de 

medicação e revisar o elenco 
Fornecer informações através das equipes de saúde mental para 

organização do cadastro 
Ampliar a cobertura da Assistência e Transporte, para as 

atividades do Programa de Saúde Mental 
Adquirir veículo van para transporte dos usuários dos CAPS 

Participar de reuniões do colegiado de coordenadores 
municipais em nível nacional. Previsão de 03 reuniões anuais 

Realizar visita técnica a serviços de outros estados ou municípios 
para subsidiar a avaliação, reorganização do planejamento 

municipal 
Participar da IX Reunião do Fórum Nacional de Saúde Mental 

Infanto-Juvenil 

------  

--------- ---------- 

Organizar o acolhimento / inserção de moradores do Hospital 
Adauto Botelho nas moradias Casa Lar - Morada 1 e Morada 2 

SAÚDE MENTAL  
Adaptar 01 residência 

terapêutica 
(Casa Lar) 

0,00% 

Garantir locação de imóvel para funcionamento do CAPS  
Manter e ampliar a equipe multiprofissional subsidiando as 

ações do CAPS 
Adquirir material de consumo, permanente e vale de transporte 

Fornecer alimentação diária para o paciente do CAPS.  
Solicitar projeto arquitetônico para construção de um CAPSIII 

para 2011 e garantir a cessão do terreno 

SAÚDE MENTAL  
Aperfeiçoar e 

Desenvolver 100% das 
ações do CAPSad 

80% 
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 Captação de recursos junto ao governo estadual / federal para 
construção do CAPS III para 2011 
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Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante 

da PAS) 
Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Solicitar a regulamentação dos cargos de gestão: CAPS e coordenação 
do PSM 

Realizar atendimentos, treinamentos e palestras educativas às equipes 
do ESF.     

Participar de treinamentos, com discussão de várias temáticas, cursos, 
congressos, seminários e afins. 

Realizar Encontros Estaduais e Municipais de Saúde Mental (junho 
encontro municipal álcool e drogas) 

Divulgar e aprimorar a rede de atenção à saúde mental. Buscar 
parcerias junto a comissão de saúde da câmara municipal sobre a 

gestão das unidades de saúde.  
Participar de treinamentos, cursos, congressos, seminários                         

Subsidiar a realização da IV Conferência Nacional de Saúde Mental  
Realizar Inscrição de Projeto de qualificação dos CAPS e rede de Saúde 

Mental Junto ao Ministério da Saúde e Planejar e destinar recurso 
próprio para contratação de supervisor clínico institucional para a rede 

de Saúde Mental Mobilizar a população para os temas: Luta 
antimanicomial, Dia nacional de Prevenção ao uso indevido de drogas, 

Saúde Mental 

SAÚDE MENTAL  
Capacitar 100% dos 

profissionais de 
referencia de saúde 

mental 

90% 

------ ------ 

Construção de imóvel para funcionamento do CAPSi. 
Contratar equipe multiprofissional para o CAPSi (29 profissionais) 
Adquirir material permanente, de consumo e vale de transporte 

Fornecimento alimentação diária para o paciente do CAPSi.  

SAÚDE MENTAL  
Implantação de 01 

CAPS Infanto-juvenil 
(CAPSi) 

 

0,00 

Treinar profissionais de saúde e coordenadores de 18 US's com 
enfoque nas campanhas 

Realizar encontro dos profissionais de referência e avaliação de 2009 
Elaborar Informativo mensal sobre tabagismo 

TABAGISMO  
Realizar 03 campanhas 

educativas em 
tabagismo na rede de 

33,3% 
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Avaliar as Campanhas 
Encaminhar planilha ao COESTAP/ES 

saúde 

 
 
 
 

Eixo Estratégico: PRIMEIRO CUIDADO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Grupos Prioritários em Saúde (continuação) 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Realizar treinamentos em ULT para os profissionais 
de saúde em 16 UBS's e 01 CAPS  

Cadastramento para ULT no COESTAP/ES 
Solicitar e distribuir material educativo 

Sinalizar unidades treinadas 
Realizar visitas para acompanhamento do 

desenvolvimento do Programa ULT 

TABAGISMO  
Implantar o programa 

Unidade Livre do Tabaco – 
ULT em 90% das unidades 

de saúde 

76,6% 

------ ------ 

Formar equipe especializada no tratamento do 
fumante com 1 medico, 1 assistente social, 1 

psicólogo, 1 técnico de enfermagem 

TABAGISMO  
Reorganizar 100% do 

atendimento intensivo do 
dependente de nicotina 

para o Centro Referência de 
Ambulatorial - CRA 

0% 

Treinamento dos profissionais de saúde em 80% das 
unidades de saúde 

Estruturar o processo de trabalho para a Abordagem 
Básica do fumante pelos profissionais do PROEF 

TABAGISMO  
Ampliar em 80% a 

abordagem Básica do 
Fumante na rede de saúde 

50% 

Solicitar medicação para tratamento do dependente 
de nicotina ao Inca e medicação complementar a 

Assistência Farmacêutica/SESA 

TABAGISMO  
Fornecer medicação a 75% 

dos usuários acompanhados 
pela Abordagem Intensiva 

100% 
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Regular o acesso aos exames de espirometrias 
fornecidos pelo Estado 

TABAGISMO  
Fornecer exames de 
imagem e avaliação 

pulmonar a 100% dos 
usuários sintomáticos 

acompanhados 

100% 

Realizar solicitação de 01 profissional de nível 
superior na área de saúde e de 01 auxiliar 

administrativo para compor equipe de coordenação 

TABAGISMO  
Ampliar em 100% a equipe 

de coordenação do 
Programa Municipal de 
Controle do Tabagismo 

0% 

 
 
 

Eixo Estratégico: PARTICIPAÇÃO POPULAR 
PROJETO ESTRUTURANTE: Fortalecimento das Instâncias de Participação Popular 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Adquirir equipamentos permanentes e de 
consumo para o CMS 

Estruturar uma sala 
para CMS 

100% 

30.000,00 
15.835,56 

Realizar um curso de formação para os 
conselheiros 

Avaliar e modificar a Portaria 009/2004 
Garantir a participação dos conselheiros a 
conferências, seminários e outros eventos. 

Qualificar 100% dos 
conselheiros 

municipais de saúde 
0% 

Realizar eleição para as comissões locais 

Fortalecer as 
comissões locais em 
50% das unidades de 

saúde 

0% 

Realizar um curso de formação para os 
membros das comissões Locais 

Realizar as conferências municipais de 
saúde 

Qualificar 100% dos 
membros das 

comissões locais de 
saúde 

50% 
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Eixo Estratégico: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
PROJETO ESTRUTURANTE: Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas 

PROJETO ESTRUTURANTE: Atendimento Pré-hospitalar - APH Móvel 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Assegurar o atendimento pré-
hospitalar fixo de urgência 

Estabelecer parceria com SAMU 192 
Implementar o Acolhimento com 

Classificação de Risco 

Implantar UPA Serra sede e 
Carapina 

0% 

8.333.000,00 17.345.163,77* 
Dispor de central de regulação 

médica 24h contando minimamente 
com 1 médico regulador. 

Dispor de 8 ambulâncias tipo B-
suporte básico de vida,  1 

ambulância Tipo D- Suporte 
avançado de vida, 3 vans para apoio 

e cobertura de serviços eletivos. 

Atender 100% da demanda 
de ocorrências de urgência e 

emergência no município 
100% 

* Suplementação orçamentária 
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PROJETO TRANSVERSAL: Educação Popular em Saúde 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Realizar reuniões envolvendo os profissionais 
lotados nas Unidades de ESF 

Adquirir equipamentos e materiais 
educativos para realização de ações 

educativas 
Realizar capacitações utilizando como 
recursos palestras, teatros, mutirões, 

reuniões... 
Realizar evento de avaliação e apresentação 

dos trabalhos 

Realizar oficinas 
de capacitação 
em 100% das 
Unidades da 
Estratégia de 

Saúde da Família 

100% 50.000,00 0,00 
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PROJETO TRANSVERSAL: Assistência Farmacêutica 
RESPONSÁVEL: Jaqueline Fonseca Carvalho 

 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Propor Informatização das US e colocá-las em rede com o 
almoxarifado  para desempenho em relação às funções 

básicas, tanto do almoxarifado, tanto para as US. 
 Adequar os espaços físicos das unidades de saúde para 

melhoria da qualidade dos serviços e do atendimento ao 
usuário 

Criar as normas e procedimentos padrão 
Aquisição de mobiliário e estrutura tecnológica para o 

Almoxarifado da Saúde 
Revisão da REMES atendendo a critérios epidemiológicos e 

em consonância com a REMAME e REMEME 
Palestras informativas sobre a REMES 

Distribuição e proporcionar o acesso da REMES para as US, 
Maternidade, CAPS, PA e CRA 

Solicitar a Capacitação médicos, farmacêuticos, cirurgiões 
dentistas e enfermeiros, assistentes de farmácia em 

Farmacologia Clínica dos medicamentos padronizados na 
REMES 

Elaborar um manual de Boas Práticas e Prescrição médica 

Atender em 70% a 
demanda por 

medicamentos 
padronizados pelo 

município 

90,89% 

7.390.000,00 5.615.664,97 

Ampliar em 150% o 
numero de 

farmacêuticos nas 
unidades de saúde 

 

10% 
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Adotar uma sistemática de divulgação do manual, 
promovendo treinamentos 

Solicitar a Capacitação médicos, farmacêuticos, cirurgiões 
dentistas e enfermeiros, assistentes de farmácia em 

Farmacologia Clínica dos medicamentos padronizados na 
REMES 

Elaborar um manual de Boas Práticas e Prescrição médica 
Adotar uma sistemática de divulgação do manual, 

promovendo treinamentos 

Elaborar o Decreto 
que institui a 
Assistência 

Farmacêutica no 
município 

100% 
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PROJETO TRANSVERSAL: Controle, Regulação, Normatização, Avaliação e Auditoria dos Serviços de Saúde                                                                                            

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Capacitar os servidores responsáveis pela 
confecção do cartão nas US 

Oferecer suporte do DCRAA aos 
responsáveis pela operação dos sistemas 

nas unidades de saúde 
Implantar serviço de internet móvel nas 
unidades de saúde por meio do setor de 

informática 

Implementar  o 
processo de  

descentralização da 
confecção do cartão 

SUS para 10 unidades 
de saúde de acordo 
com o processo de 

informatização 

100% 

230.200,00  

 

 29.123,66  

 

Estabelecer protocolo de encaminhamento 
de informações sobre recursos humanos e 
implantação de serviços em parceria com 

os demais setores da secretaria e 
NSIAS/SESA 

Credenciar e habilitar os novos serviços a 
serem implantados nos estabelecimentos 

municipais de saúde 
Manter atualizado o banco de dados do 

CNES 
Disponibilizar recursos humanos para 

digitação e alimentação dados do CNES  
Realizar reuniões com os 

setores/instituições para definição dos 
fluxos de acesso 

Manter atualizado 
100% do sistema de 

cadastro de 
estabelecimentos e 

profissionais de 
saúde (CNES) 

90%  

Elaborar e distribuir cartilha com 
orientações sobre o acesso às consultas 

especializadas e exames ofertados e 
internação hospitalar 

(obstetrícia/maternidade municipal) 
Pactuar alocação de recursos da PPI 

Implantar protocolo 
de regulação de 

acesso 
60% ----- ------ 
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PROJETO TRANSVERSAL: Controle, Regulação, Normatização, Avaliação e Auditoria dos Serviços de Saúde (continuação)                                                                               

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Instituir comissão de protocolo 
Programar e realizar a agenda de reuniões 
para elaboração do protocolo de saúde do 

idoso 
Elaborar versão preliminar do caderno da 

saúde do idoso 

Iniciar o processo de 
implantação do protocolo 

clínicos e diretrizes 
terapêuticas da saúde da 

criança 

90% 

----- ----- 

Realizar recebimento, conferência, 
digitação e envio do banco de dados da 

produtividade das US 

Atualizar programação 
físico-financeira de 100% 
dos estabelecimentos de 

saúde (FPO) 

100% 

Monitorar e avaliar produtividade das US 
por meio do BPA-C/BPA-I 

Realizar visita técnica “in locu” para análise 
das consultas e procedimentos realizados 

Disponibilizar Recursos Humanos para 
digitação dos procedimentos 

Capacitar as US em processamento de 
produção 

Adquirir material de consumo e 
permanente (CID 10) 

Processar e monitorar 100% 
da produção dos 

estabelecimentos de saúde 
próprios e contratados 

80% 

Estruturar a Central de Regulação/AMA 
com equipamentos, recursos materiais e 

humanos  
Estruturar as US com equipamentos de 
informática (computador e impressora) 

Realizar reuniões para estabelecer os fluxos 
de regulação com o DAAM e SESA 

Definir junto com o DAAM as agendas das 
especialidades médicas da rede própria 

Executar o controle do acesso do munícipe 
no âmbito de seu território aos exames, 

consultas e procedimentos especializados 

Implementar as ações de 
regulação dos serviços de 
saúde especializados em 

40% 

100% 
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PROJETO TRANSVERSAL: Controle, Regulação, Normatização, Avaliação e Auditoria dos Serviços de Saúde (continuação) 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Dotar o setor de controle e avaliação de recursos 
humanos para implementar as ações de sua 

competência 
Adquirir equipamentos de informática e material 

permanente 

Estruturar o setor de controle e 
avaliação 

50% 

----- ------ 

Avaliação da viabilidade da compra dos serviços de 
saúde a partir da demanda gerada pelo DAAM e 
da análise da capacidade instalada, avaliação de 

série histórica e outros indicadores de 
produtividade e epidemiológicos 

Contribuir para a elaboração de 
100% dos contratos com os 
prestadores de serviços de 

saúde de acordo com a política 
nacional de contratação de 

serviços de saúde e PPI 

100% 

Fiscalizar, avaliar e controlar a realização e a 
qualidade dos serviços prestados 

Implantar sistema informatizado de controle e 
avaliação conforme processo de informatização 

Monitorar e fiscalizar 100% dos 
contratos e convênios com 

prestadores 
100% 

Realizar supervisão ambulatorial e hospitalar 
Avaliar e monitorar os serviços 

Realizar a avaliação da observância dos fluxos 
estabelecidos 

Analisar a capacidade instalada, avaliação de série 
histórica e indicadores para alocação dos recursos 

Monitorar e fiscalizar a 
execução dos serviços de saúde 
em 30% dos estabelecimentos 

por meio de ações de controle e 
avaliação ambulatorial e 

hospitalar (municipal) 

60% 

Cobrar do setor competente a publicação da lei 
que institui o DCRAA 

Dotar o setor de auditoria de recursos humanos 
para implementar as ações de sua competência 

Adquirir equipamentos de informática e material 
permanente  

Capacitar equipe de auditores 

Criar o setor de auditoria em 
saúde 

0% 
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PROJETO TRANSVERSAL: Informatização da rede dos serviços de saúde  

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Estabelecer convênio com a 
Secretaria Estadual de 

Saúde 
Realizar Minuta de Edital 

para aquisição de Software 
Integrado de Gestão de 

Recursos de Saúde 

Qualificar 100% da gestão dos serviços 
de saúde e modernização gerencial das 
atividades e processos de trabalho nas 
6(URS), 1(UBS), DCRAA e Almoxarifado 

da farmácia. 

10% 

13.550.000,00** 

 

2.212.408,00 

 

Instalar inicialmente 100% de Rede 
Lógica e Elétrica nas (06) URS e na UBS 

de Carapina Grande 
0% 

Estruturar 100% Centro de 
Processamento de Dados de porte para 

gerenciar todo sistema de gestão de 
saúde e processos administrativos 

0% 

Realizar 100% de projeto e instalação de 
intercomunicação entre as 22 unidades 

de saúde de difícil acesso 
0% 

Adquirir (800) Microcomputadores, (210) 
impressoras, (05) notebooks, (40) 

Leitores de código de barras entre outros 
35& 

** Convênio com o Estado do Espírito Santo 
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PROJETO TRANSVERSAL: Humanização da atenção e gestão do SUS 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Capacitar os profissionais de saúde (Gestores, 
Enfºs, Médicos, Assistentes Sociais) e Serviço de 

Apoio (Técnico de Enfermagem e Maqueiro) 
para implementação do Acolhimento com 

Classificação de Risco nos moldes do Protocolo 
de Manchester. 

Disponibilizar Recursos Humanos 

Implantar o Acolhimento com 
classificação de risco nos Pronto 

Atendimentos Adulto e Infantil de 
Carapina e Serra 

 
Implantar ações da Política Nacional de 
Humanização na Maternidade, URS de 

Jacaraípe e Feu Rosa, ESF Central 
Carapina e Carapina Grande 

50% 

200.000,00 89.977,36 

Contratar 26 estagiários dos cursos de 
enfermagem e serviço social 

Capacitar os estagiários e profissionais sobre o 
projeto 

Inseri-los e monitorar as ações desses 
estagiários 

Implantar o projeto Posso Ajudar nas 6 
unidades regionais de saúde, Pronto 

Atendimentos e Maternidade 
100% 
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PROJETO TRANSVERSAL: Apoio Diagnóstico Terapêutico 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Identificar junto aos setores da SESA a 
demanda de exames para atendimento dos 

serviços de saúde 
Abrir processo de compra de serviços 

conforme demanda identificada junto aos 
setores da SESA e informações técnicas 

repassadas pelo DCRAA 
Estabelecer protocolos/fluxos de 

atendimento em parceria com o DCRAA 

Comprar 70% dos serviços de 
diagnose- terapia e outros 

procedimentos especializados para 
as ações de saúde em: análises 

clínicas, histo-anatomopatológia, 
ultrassonografia, fisioterapia, 
oftalmologia e outros exames 

especializados 

100% 6.240.000,00 6.540.013,42* 

* Suplementação orçamentária 
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PROJETO TRANSVERSAL: ESTRUTURA E LOGÍSTICA 

GESTÃO DO TRABALHO 
PROJETO ESTRUTURANTE: Capacitação e Treinamento Profissional 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante 

da PAS) 
Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Estruturar o NUDESPE 
Ampliar a equipe multiprofissional 

Adquirir equipamentos 
Permanentes 

Contratar serviços para formação profissional 
Realizar seminário para ampliar o conhecimento e sensibilizar 

os profissionais de saúde, gestores, instituição de ensino e 
usuários sobre: 

Políticas de Educação Permanente em Saúde – EPS, O papel 
dos servidores municipais na formação dos profissionais de 

saúde 
Instituir a comissão intersetorial de educação permanente 

Implantar projeto piloto de educação permanente em saúde 
Elaborar da política municipal de EPS 

Construir parceria com os setores da SESA para garantir a 
participação nos cursos oferecidos como contrapartidas de 

estagio 

Capacitação para 
30% dos profissionais 

da secretaria de 
saúde. 

 
 

100% 
 
 

82.400.000,00 

 

89.711.549,84* 

 

Acompanhar 100% 
das ações 

decorrentes de 
convênios com 

instituições de ensino 

80% 

Acompanhar 100% 
das ações 

decorrentes de 
convênios com 

instituições de ensino 

80% 

Realizar locação e manutenção de imóveis 
Realizar manutenção de equipamentos, serviços de Limpeza e 

segurança 
Manter serviços essenciais 

Adquirir materiais de consumo serviços terceirizados 
Promover otimização dos serviços externos dos 

departamentos 
Cumprir o pagamento de obrigações trabalhistas 

Realizar concurso público 
Implantar o arquivo permanente SESA 

Manter em 100% os 
serviços essenciais 

prestados 
100% 

* Suplementação orçamentária 
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PROJETO TRANSVERSAL: ESTRUTURA E LOGÍSTICA 
GESTÃO DO TRABALHO 

PROJETO ESTRUTURANTE: Capacitação e Treinamento Profissional 

Ações anuais 
Metas anuais (conforme constante da PAS) Recursos orçamentários 

Prevista Realizada Previstos Executados 

Manter o serviço em horário integral 
Ampliar o serviço de motoboy 

Monitorar novo sistema de controle 

Ampliar em 50% os 
serviços de protocolo 

100% 

------ ------- 

Manter o serviço horário integral. 
Estabelecer cotas de copias por departamento 
Criar procedimento padrão dos impressos SESA 

Reduzir em 50% o 
consumo com cópias 

0% 

Adquirir móveis e equipamentos 
Adequar em 30% a 

ambiência dos locais de 
trabalho 

30% 

Realizar capacitação na área de gestão de contratos 
junto ao NUDESPE 

Capacitar 30 gestores e 30 
fiscais de contratos 

50% 

Ampliar as modalidades de licitação: Registro de 
preços; Pregão presencial; Concorrência; 

Credenciamento 
Organizar os processos de trabalho das novas e atuais 

modalidades 
Realizar capacitação para CPL 

Concluir os processos de 
compra num prazo médio 

de 3 meses 
80% 

 


