
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 

SAÚDE 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entidade executora: Secretaria Municipal de Saúde 

Endereço: Rua campos Neto, 177 – Bairro Timbaúva  

Cidade: Montenegro 

Cep: 92518-885 

Telefone: (051) 3632 3102 

Prefeito: Gustavo Zanatta 

Secretário de Saúde: Loreni Cristina Reinheimer 

Diretor de Saúde: Dagmar K. Kranz 

Coordenador de Atenção Primária: Daiana Castro de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 

 

Programação Anual de 

Saúde Execução: 2021 

 
 

DIRETRIZ Nº 1 - Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de prevenção, promoção e proteção da saúde. 

 

OBJETIVO Nº 1.1 - Monitorar os indicadores de saúde, planejar ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

1.1.1 Reduzir 2% ao ano o número de óbitos 

prematuros pelo conjunto das quatro principais 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Percentual de óbitos, na faixa etária de 30 a 

69 anos, por doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias. 

Nº 

absoluto 

130 2 2 100 

Ação nº 1: Fomentar que as unidades básicas de saúde realizem ações de prevenção de doenças crônicas. 

 
 

Ação nº 2: Elaborar material informativo e de orientação para ações de prevenção às doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias. 

1.1.2 Aumentar a cobertura vacinal. Proporção de vacinas selecionadas do 

Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10- 

valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e 

Tríplice viral 1ª dose - com cobertura 

vacinal preconizada. 

Proporção 25% 2017 75 100 

Ação nº 1: Capacitar ACS para realizarem busca ativa de crianças com calendário vacinal em atraso. 

 
 

Ação nº 2: Intensificar informações e orientações sobre a importância da vacina na prevenção de doenças. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

1.1.3 Reduzir em 2% ao ano o nº de casos novos 

de sífilis congênita. 

Proporção de casos novos de sífilis 

congênita em relação ao ano anterior. 

% 10 

casos 

2016 2 100 

Ação nº 1: Captar precocemente a gestante ao Pré-natal, pela oferta de testes rápidos de gravidez em livre demanda e com busca ativa no território. 

 

 Ação nº 2: Realizar prescrição e tratamento oportuno por médicos ou enfermeiros na APS para gestantes e seus parceiros quando infectados 

 

 Ação nº 3 Manter e fortalecer a oferta de segmento no contra referência dos hospitais com a rede de atenção à saúde no pós-parto e 

acompanhamento da puérpera e do bebê. 

1.1.4 Reduzir em 2% o nº de casos novos de 

AIDS em menores de 5 anos. 

Percentual de casos novos de AIDS em 

menores de 5 anos em relação ao ano 

anterior. 

% 0 

casos 

2017 2 100 

Ação nº1 Manter e aumentar oferta de testagem rápida, capacitar continuamente os profissionais de saúde para testar gestantes e o parceiro para 

HIV na APS e monitorar a adesão ao tratamento. 

 Ação nº 2: Intensificar as ações educativas preventivas sobre a contraindicação absoluta de amamentação por mulheres expostas ao HIV. 

1.1.5 Reduzir o nº de óbitos infantis em 75%. Percentual de óbitos infantis por causas 

evitáveis em relação ao ano anterior. 

% 16 

casos 

2015 20 75 

Ação nº 1: Fortalecer e retomar as atividades do comitê de mortalidade infantil. 

 Ação nº 2: Vigilância Epidemiológica realizará investigação de todos os casos e levar indicadores para o comitê de discussão da mortalidade:  

1.1.6 Reduzir em 2% o número de gestação na 

adolescência. 

Percentual de gravidez entre a faixa etária 

de 10 a 19 anos em relação ao ano 

anterior. 

% 14,12 

casos 

2016 2 100 

Ação nº 1: Realizar ações de promoção de saúde com os adolescentes participantes do programa Saúde na Escola 
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1.1.7 Reduzir em 2% ao ano o nº de óbitos maternos. Percentual de óbitos maternos em relação 

ao ano anterior. 

% 0 2017 2 100 

Ação nº 1: Realizar busca ativa de gestantes vulneráveis por profissionais da APS 

 
 Ação nº 2: Formar equipe multiprofissional para elaborar e homologar protocolo de saúde da mulher 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

1.1.8 Aumentar a cobertura de exames 

citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos. 

Razão de exames citopatológicos de colo 

de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população na mesma faixa etária. 

Razão 0,40 2017 0,50 100 

Ação Nº 1:  Desenvolver ações para captar mulheres que vivem na zona rural, por meio de parceria com ACS. 

 

 Ação Nº 2 - Realizar atendimento em horário estendido em USF centro para acolher demanda de trabalhadoras. 

 Ação Nº 3 - Detectar precocemente o câncer de colo de útero por meio da coleta do exame citopatológico do colo de útero, com registro no Siscan, 

pelas unidades de saúde da atenção primária. 

1.1.9 Aumentar a cobertura de exames de 

mamografia de rastreamento em mulheres de 

50 a 69 anos. 

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 

a 69 anos na população residente de 

determinado local e população da mesma 

faixa etária. 

Razão 0,01 2017 0,04 100 

Ação Nº 1 - Monitorar o absenteísmo das mulheres que realizam o exame de mamografia no município, por meio de relatório mensal que o prestador 

deverá mandar. 

 Ação Nº 2 - Fortalecer a realização de mamografia, visando o acompanhamento e diagnóstico precoce. 

1.1.10 Aumentar a cobertura de acompanhamento 

das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família. 

Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF) 

% 69,51 2018 80 80 

Ação Nº1: Disponibilizar para as equipes de ESF o mapa dos beneficiários do PBF para busca ativa através dos ACS. 

1.1.11 Realizar 12 ações/ano de matriciamento 

realizado por CAPS com equipes de Atenção 

Básica. 

Percentual de ações de matriciamento 

sistemático realizadas por CAPS com 

equipes de Atenção Básica 

% 90 2017 75 100 

Ação Nº1: Planejar e monitorar as ações de matriciamento do CAPS junto às equipes de atenção básica. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 

 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

1.1.12 Aumentar a proporção de cura de casos 

novos de Tuberculose Pulmonar 

Proporção de cura de casos novos de 

Tuberculose Pulmonar. 

% 37,71 2017 95 95 

Ação Nº 1 - Monitorar locais com maior risco de incidência de tuberculose (presídios, casa de passagem) com objetivo de definir ações intersetoriais 

para cada local de acordo com a demanda. 

 Ação Nº 2 - Intensificar diagnóstico precoce e monitoramento de casos, por toda equipe APS. 

1.1.13 Reduzir em 2% ao ano o número de 

internações por condições sensíveis à Atenção 

Primária. 

Percentual de internações por condições 

sensíveis à Atenção Básica (Icsab) em 

relação ao ano anterior. 

% 26,48 2017 2 2 

Ação Nº1: Ampliar a cobertura de Equipes de Saúde da Família. 
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DIRETRIZ Nº 2 - Aprimorar a rede municipal de atenção à saúde, nos diversos ciclos da vida, promover o cuidado integral com equidade no atendimento das 

necessidades de saúde na atenção básica, especializada e ambulatorial. 

 

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer a Atenção Primária como coordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.1.1 Ampliar a cobertura de Atenção Primária. Percentual de cobertura populacional 

estimada pelas equipes de Atenção Básica 

% 27,14 2017 60 60 

Ação nº 1: Manter ações 

2.1.2 Ampliar a cobertura de Equipes de Saúde da 

Família (ESF) 

Percentual de cobertura populacional 

estimada pelas equipes de ESF 

% 16,37 2016 50 50 

Ação Nº1: Não prevista para este ano 

2.1.3 Ampliar a cobertura de saúde bucal Percentual de cobertura populacional 

estimada de equipes de saúde bucal. 

% 14,87 2017 22 22 

Ação Nº1: Manter ações 

2.1.4 Ampliar o número de equipes de Atenção 

Primária que utilizam as consultorias do 

Telessaúde. 

Número de equipes de Atenção Primária 

que utilizam o Telessaúde 

Nº 03 2017 12 12 

Ação Nº1: Meta Concluída. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.1.5 Ampliar o processo de qualificação das equipes 

de Atenção Primária através do monitoramento 

e avaliação de indicadores de saúde, qualidade 

e acesso. 

Número de unidades que realizam o 

processo de monitoramento e avaliação de 

indicadores de saúde, qualidade e acesso. 

Nº 03 2017 14 100 

Ação nº 1: Manter ações 

2.1.6 Implantar uma equipe de NASF Equipe de NASF credenciada no MS. Nº 0 2017 1 0 

Ação Nº 1: Não previsto para o ano corrente. 

2.1.7 Adquirir um veículo para as atividades de 

prevenção e promoção da saúde na Atenção 

Primária. 

Veículo adquirido Nº 0 2017 01 01 

Ação Nº1:Meta concluída em 2019. 

2.1.8 Construir novas unidades de saúde. Unidade de Saúde construída Nº 2 2018 2 0 

Ação Nº 1: Não Previsto para o ano corrente. 
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OBJETIVO Nº 2.2 - Manter e adequar a infraestrutura na Atenção Primária e Secundária para atendimento à população. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2020 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.2.1 Manter a infraestrutura necessária para a 

execução dos serviços das unidades de saúde. 

Proporção de unidades de saúde com 

estrutura física, equipamentos, suprimentos 

e pessoal necessário para funcionamento. 

% 100 2017 100 100 

Ação Nº 1:Manter ações. 

2.2.2 Manter os programas vinculados à atenção 

básica através da aquisição de materiais 

permanentes, insumos e serviços. 

Proporção de programas de saúde com 

estrutura física, suprimentos e pessoal 

necessário para funcionamento. 

% 100 2017 100 100 

Ação Nº1: Manter ações. 

2.2.3 Reformar e ampliar unidades de saúde. Número de unidades de saúde reformadas 

e/ou ampliadas. 

Nº 1 2018 12 0 

Ação Nº1 Manter Ações 

2.2.4 Manter a infraestrutura necessária para os 

atendimentos de saúde bucal. 

Proporção de equipes de saúde bucal com 

estrutura física, equipamentos, suprimentos 

e pessoal necessário para funcionamento. 

% 100 2017 100 100 

Ação N 1: Manter ações. 

2.2.5 Manter a infraestrutura necessária para os 

atendimentos na unidade de saúde prisional. 

Proporção de equipes de saúde prisional 

com estrutura física, equipamentos, 

suprimentos e pessoal necessário para 

funcionamento. 

% 100 2017 100 100 

Ação Nº1: Manter e monitorar as atividades da equipe de saúde inserida na Unidade Prisional. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.2.6 Manter a infraestrutura necessária para a 

manutenção do NUMESC. 

Proporção das ações do NUMESC 

realizadas com estrutura física, 

equipamentos, suprimentos e pessoal 

necessário para a demanda. 

% 0 2017 100  

Ação Nº 1 - Manter espaço físico adequado, de fácil acesso e com infraestrutura necessária para a realização de treinamento, reuniões e guarda de 

material, bem como acervo físico e virtual de livros e materiais informativos e educativos. 

2.2.7 Manter a infraestrutura necessária para o 

atendimento do PA 24 horas compatível com a 

demanda, através da estrutura física e aquisição 

de insumos, equipamentos e pessoal. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ação Nº 1: Manter ações garantindo a continuidade dos serviços 

2.2.8 Manter os atendimentos na unidade móvel 

através da manutenção do veículo e aquisição 

de insumos e serviços de terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

2.2.9 Ampliar o número de próteses, fornecidas com 

recursos da União, através do laboratório 

regional de próteses. 

Número de próteses entregues a população Nº 40 2017 120 120 

Ação Nº 1 - melhorar a comunicação entre a demanda e a oferta;fazer busca ativa das pessoas interessadas 

2.2.10 Adquirir 01 unidade móvel de saúde Unidade móvel Nº 0 2017 1 0 

Ações:Não previsto para o ano corrente. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.2.11 Manter dotação de rateio intermunicipal para o 

funcionamento do Centro de especialidades 

Odontológicas (CEO) 

Pagamento do valor referente ao rateio do 

CEO. 

% 100 2017 100 100 

Ações:Manter ações. 

2.2.12 Garantir as consultas e exames previstos nos 

protocolos clínicos municipais, para os grupos 

prioritários (gestantes e crianças), através do 

CISCAÍ. 

Proporção de exames solicitados e 

autorizados. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

2.2.13 Manter a infraestrutura necessária do 

laboratório municipal para apoio e suporte à 

rede de atenção básica. 

Laboratório funcionando em condições 

adequadas à demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

2.2.14 Manter os atendimentos no setor de regulação 

através da manutenção da estrutura física, 

aquisição de insumos, materiais de consumo e 

permanente, equipamentos, pessoal e serviços 

de terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 0 2017 100 100 

Ações:Manter ações 

2.2.15 Manter, de forma complementar ao Estado, o 

atendimento aos pacientes ostomizados. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações:Manter ações 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.2.16 Manter a infraestrutura necessária da 

assistência farmacêutica através da aquisição 

de    materiais    de    consumo,    permanente, 

equipamentos, pessoal e serviços de terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações:Manter ações 

2.2.17 Manter a infraestrutura necessária para o setor 

de transporte sanitário através da manutenção 

da estrutura física, aquisição de materiais de 

consumo e permanente, equipamentos, pessoal 

e serviços de terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 60 2017 80 100 

Ações:Manter ações 

2.2.18 Implantar em caráter emergencial e temporário 

local específico para atendimento de SRAG e 

COVID 19. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 0 2018 100 100 

Ações: Manter ações e condições para execução dos serviços de saúde 
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OBJETIVO Nº 2.3 - Fortalecer as práticas de prevenção de doenças e de promoção da saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.3.1 Fomentar o uso de Práticas Integrativas 

Complementares (PICs) nas ESF. 

Proporção de equipes de Saúde da Família 

que realizam pelo menos duas atividades de 

PICs 

% 0 2017 20 100 

Ações: Não prevista ano corrente 

2.3.2 Implantar e executar as ações Programa de 

Saúde do Escolar (PSE). 

Proporção de equipes que realizaram 

ações pactuadas no PSE. 

% 95 2019 100 100 

Ação Nº 1 - Executar ação sobre prevenção da covid-19 . 

 Ação Nº 2 - Ações de práticas corporais. 

 Ação Nº 3 - Ações de alimentação e nutrição em escola pactuada. 

2.3.3 Implantar oficinas terapêuticas/convivência nas 

Unidades de Saúde da Família. 

Proporção de ESF que realizam oficinas 

terapêuticas. 

% 100 2019 0 0 

Ações: Ações suspensas em decorrência do COVID 19. 

2.3.4 Elaborar e implantar o projeto de horto 

comunitário nas ESF. 

Proporção de ESF com horto comunitário % 0 2017 0 0 

Ação Nº 1 - Organizar e implantar em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma horta comunitária em uma USF. 

2.3.5 Ampliar a cobertura de escolas municipais que 

recebem ações coletivas de escovação dental 

supervisionada. 

Proporção de escolas municipais que 

recebem ações coletivas de escovação 

dental supervisionada. 

% 0 2017 60 60 

Ações: Manter ações 

2.3.6 Reduzir os procedimentos de exodontias em 

2% ao ano 

Proporção de exodontia em relação aos 

procedimentos. 

% 15,02 2017 10 10,71 
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Ações: Manter ações 
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OBJETIVO Nº 2.4 - Fortalecer as ações estratégicas e prioritárias em saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.4.1 Garantir acesso ao pré-natal de qualidade, 

preconizado na Rede Cegonha. 

Proporção de nascidos vivos de mães com 

sete ou mais consultas de pré-natal. 

% 86 2017 85 100 

Ações: Manter ações 

2.4.2 Homologar e implantar protocolos clínicos para 

saúde da criança, da mulher e pacientes 

crônicos. 

Protocolo em uso Absoluto 0 2017 3 1 

Ações: Manter ações   

2.4.3 Desenvolver e implementar projeto de atenção 

integral à saúde da mulher com foco na 

prevenção da violência e prevenção de câncer 

de mama e colo de útero. 

Execução do projeto Absoluto 0 2017 1 1 

Ações:Manter ações. 

2.4.4 Realizar as 4 ações de prevenção da obesidade 

infantil pactuadas no programa crescer 

saudável. 

Proporção de escolas municipais que 

realizaram as 4 ações de prevenção da 

obesidade infantil. 

% 0 2017 100 80 

Ação Nº 1 - Esquete comer saudável. 

 Ação Nº 2 - À critério das escolas, criar (hortas, consumo de frutas e legumes variados). 

2.4.5 Realizar ações de prevenção ao Tabagismo nas 

Unidades de Saúde da Família. 

Proporção de unidades de ESF que 

realizam ações de Prevenção ao 

Tabagismo 

% 0 2017 30 30 

Ações: Não prevista para o ano corrente 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.4.6 Realizar as ações previstas no Plano de 

Trabalho do Programa IST/AIDS 

Proporção de ações do Plano de Trabalho 

do Programa IST/AIDS realizadas. 

% 90 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

2.4.7 Desenvolver e implementar projetos de 

atenção integral à saúde do idoso. 

Execução do projeto. Absoluto 0 2017 1 0 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 

2.4.8 Desenvolver e implementar projetos de 

atenção integral à saúde do homem. 

Execução do projeto. Absoluto 0 2017 1 0 

Ações: Não Previsto para o ano corrente. 
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OBJETIVO Nº 2.5 - Fortalecer a Assistência Farmacêutica na rede municipal de saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.5.1 Garantir a distribuição gratuita dos 

medicamentos contidos no REMUME. 

Proporção de medicamentos da REMUME 

disponíveis para distribuição. 

% 86 2017 90 90 

Ações: Manter ações. 

2.5.2 Qualificar a assistência farmacêutica através 

da atualização da REMUME. 

Duas atualizações da Remume no período 

entre 2018 e 2021. 

Absoluto 1 2018 1 1 

Ações: Meta Concluída 

2.5.3 Qualificar a assistência farmacêutica através de 

padronização de medicamentos utilizados na 

saúde prisional. 

Documento elaborado Absoluto 1 2019 1 1 

Ações: Meta concluída. 

2.5.4 Reduzir o tempo para a abertura de processos 

administrativos de medicamentos do 

componente especial. 

Proporção de processos administrativos no 

AME com abertura até 5 dias úteis. 

% 80 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

2.5.5 Qualificar a assistência farmacêutica através do 

monitoramento do ciclo logístico desde a 

aquisição até a dispensação do medicamento. 

Proporção de processos do ciclo logístico 

da assistência farmacêutica monitorados. 

% 90 2017 95 95 

Manter ações. 

2.5.6 Prover o suprimento de medicamentos 

necessários ao tratamento dos sintomas 

decorrentes da infecção do COVID 19. 

Percentual da população atendida com 

medicamentos prescritos para tratamento 

sintomático do COVID 19. 

% 0 2019 100 100 

Ações: Aumentar o quantitativo de medicamentos, previstos no REMUME, para tratamento dos sintomas de Síndrome Gripal durante a Pandemia 

do COVID. 
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OBJETIVO Nº 2.6 - Implementar ações para qualificar o transporte sanitário municipal. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.6.1 Renovar a frota de veículos. Proporção de veículos adquiridos na 

vigência de 2018 – 2021. 

% 50 2019 60 0 

Ações: Não previsto para o ano corrente 

2.6.2 Reestruturar os serviços de remoções por meio 

de protocolos técnicos 

Proporção de Ações do protocolo 

implantadas. 

% 0 2017 100  

Ações: Manter ações. 

 

OBJETIVO Nº 2.7 - Consolidar o NUMESC como ordenador das ações de educação permanente e continuada da rede de saúde do município. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

2.7.1 Executar as ações previstas no plano de 

educação permanente em saúde do município. 

Proporção de ações de educação 

permanente implementadas e/ou 

realizadas. 

% 100 2017 100 100 

Ação Nº 1 - Realizar ações sobre covid-19 para equipes de saúde. 

 Ação Nº 2 - Realizar reuniões virtuais, discussões de casos, orientações sobre vacinas. 

2.7.2 Realizar no mínimo duas ações de educação 

em saúde relacionadas ao COVID 19. 

Nº ações educativas relacionadas ao 

COVID 19 realizadas. 

Absoluto 0 - 50 2 

Ação Nº 1 - Realizar atividades previstas no Instrumento de Planejamento e Monitoramento 2021. 
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DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecer as ações de governança e gestão do SUS na rede de atenção à saúde. 

 

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar a gestão do financiamento de acordo com as necessidades de saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.1.1 Cumprir os 15% orçamentários, conforme a 

Lei complementar nº 141/2012. 

Percentual aplicado na saúde com recurso 

municipal. 

% 22 2017 15 100 

Ações: Executar as ações previstas na programação anual, LOA e LDO. 

3.1.2 Garantir os recursos de cofinanciamento 

municipal para a execução das ações e 

programas de saúde. 

Proporção de Programas de saúde 

cofinanciados pelo município. 

% 50 2017 90 0 

Ações:Manter ações. 

3.1.3 Reduzir em 2% ao ano os custos em saúde 

decorrentes de ordens judiciais. 

Percentual de custos em saúde 

decorrentes de ordens judiciais. 

moeda 358.055 2017 2  

Ações: Manter ações. 
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OBJETIVO Nº 3.2 - Ampliar, manter e qualificar a infraestrutura da SMS. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.2.1 Atualizar a estrutura organizacional da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Organograma validado. Absoluto 0 2017 1 0 

Ações: Não Previsto para o ano corrente. 

3.2.2 Ampliar o número de ações intersetoriais 

voltadas à área de saúde através de parcerias 

com instituições de ensino e pesquisa. 

Proporção de ações intersetoriais voltadas à 

realizadas através de parcerias com 

instituições de ensino. 

Nº 5 2017 2 2 

Ações: Não prevista para o ano corrente 

3.2.3 Manter a estrutura física do setor administrativo 

da Secretaria de Saúde em condições 

adequadas. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações:Manter ações. 

3.2.4 Qualificar os processos de informação e 

comunicação entre a rede municipal de 
atenção à saúde no município. 

Proporção dos informes enviados e 

recebidos disparados através da SMS. 

% 80 2017 70 90 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 

3.2.5 Reduzir o tempo médio de abertura e 

finalização dos processos administrativos da 

SMS através de melhorias em infraestrutura e 

apoio logístico. 

Média de dias entre a abertura e 

finalização de processos administrativos. 

Média 0 2017 40 40 

Ações: Manter ações 

3.2.6 Implantar metodologia de monitoramento e 

avaliação com as equipes de Saúde da Família 

e UBS. 

Proporção de Equipes que realizam 

monitoramento,  auto-avaliação e 

planejamento de ações. 

% - 2017 100 100 

Ação Nº 1 - capacitar os profissionais para o preenchimento adequado do prontuário eletrônico 
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 Ação Nº 2 - monitorar através do sistema de informações o desempenho das 

equipes 
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OBJETIVO Nº 3.3 - Aprimorar a gestão do SUS através dos sistemas de tecnologia da informação em saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.3.1 Reduzir o nº de fichas inválidas no 

processamento de dados do e-SUS. 

Proporção de fichas validadas % 0 2017 100 0 

Ação Nº1: Acompanhar os dados enviados e os processados pelo MS. Corrigir as fichas inválidas. 

 Ação Nº 2 - monitorar o processamento das fichas ao MS e corrigir fichas inválidas 

3.3.2 Dispor dos recursos necessários para qualificar 

o gerenciamento dos sistemas de informações 

do SUS. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

Nº - 2017 1 0 

Ação Nº 1: Designar um servidor do quadro para o gerenciamento dos sistemas de informações local. 

3.3.3 Ampliar o quantitativo de equipamentos de 

informática disponíveis nos setores da SMS. 

Proporção de Equipamentos de 

informática adquiridos no período de 

2018-2021 

% 30 2017 50 50 

Ações: Manter ações 

3.3.4 Disponibilizar tablets para os ACS para facilitar 

o cadastramento e monitoramento dos usuários 

do SUS. 

Percentual de ACS utilizando tablets. % 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

3.3.5 Implantar o módulo G-UPA disponibilizado 

pela Inovadora Sistemas para qualificar o 

atendimento no PA 24 horas. 

Sistema em execução. Absoluto - - 100 0 

Ações: Manter ações 

3.3.6 Implantar o módulo de Regulação 

disponibilizado pela Inovadora Sistemas no 

gerenciamento de exames e consultas 

especializadas. 

Sistema em execução. % - - 100 100 
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 Ações: Manter ações 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.3.7 Implantar o módulo de Chamado Eletrônico 

disponibilizado pela Inovadora Sistemas em 10 

Unidades de Saúde. 

Proporção de unidades de saúde com o 

Módulo de Chamado Eletrônico 

implantado. 

% - 2017 20 20 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 

3.3.8 Aprimorar as funcionalidades do Prontuário 

Eletrônico. 

Funções disponíveis % - 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

3.3.9 Implantar o módulo BI do G-MUS para 

qualificar os processos de gerenciamento dos 

serviços de saúde e gestão do SUS no 

município. 

Sistema em execução. % - 2017 100 100 

Ações: Manter ações 
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OBJETIVO Nº 3.4 - Fortalecer o controle social no SUS 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de 

medida 

Base de 

referência 

Met

a 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.4.1 Implantar um canal de ouvidoria para os 

usuários SUS no município 

Execução do serviço. Absoluto 0 2017 1 1 

Ação Nº 1 - Definir as pessoas responsáveis para receber e responder os questionamentos e sugestões oriundas da ouvidoria municipal. 

3.4.2 Manter a infraestrutura do Conselho Municipal 

de Saúde para o seu funcionamento. 

Proporção de capacidade e demanda % 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

3.4.3 Prever, no orçamento, dotação para custeio das 

conferências municipais de saúde. 

Execução da ação. % - 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

 

OBJETIVO Nº 3.5 - Fortalecer a política de gestão do trabalho e educação na saúde. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

3.5.1 Garantir a reposição de pessoal na SMS de 

acordo com a vacância dos cargos na área 

técnica. 

Proporção de cargos em vacância 

ocupados por concurso público. 

% 30 2017 100 100 

Ação Nº 1 - manter cadastro de profissionais em cadastro reserva e em terceirizadas 

3.5.2 Garantir o regime suplementar de trabalho aos 

profissionais, conforme exigência dos 

programas. 

Percentual de profissionais com RST que 

atuam nos serviços com necessidade de 

trabalho em turno integral. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde. 

 

OBJETIVO Nº 4.1 - Garantir a manutenção dos serviços da Vigilância em Saúde, através de aquisição de insumos, materiais de consumo e permanente. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.1.1 Renovar a frota de veículos da Vigilância em 

Saúde. 

Veículo adquirido Absoluto 0 2017 2 2 

Ações:Não previsto para o ano corrente. 

4.1.2 Manter a locação de prédio para o 

funcionamento da Vigilância em Saúde. 

Serviço instalado em local compatível 

com a demanda do serviço. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.1.3 Garantir a infraestrutura necessária para a 

manutenção da Rede de Frio da Central de 

Imunização Municipal. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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OBJETIVO Nº 4.2 - Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Vigilância Epidemiológica. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2020 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.2.1 Encerrar os casos de doenças compulsórias 

registrados no SINAN em até 60 dias da 

notificação. 

Proporção de casos de doenças de 

notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias após notificação. 

% 95 2017 95 95 

Ações:Manter ações. 

4.2.2 Investigar e desenvolver ações de prevenção e 

controle dos surtos ou epidemias notificadas. 

Proporção de ações de prevenção e controle 

desenvolvidas para os casos de surtos ou 

epidemias investigados. 

% 95 2017 95 95 

Ações: Manter ações 

4.2.3 Investigar os óbitos em menores de 1 ano de 

idade no ano corrente. 

Proporção de óbitos em menores de 1 ano 

investigados e encerrados no ano corrente. 

% 80 2017 90 90 

Ações: Manter ações. 

4.2.4 Inserir os óbitos no Sistema de Mortalidade 

(SIM) em até 60 dias do final do mês de 

ocorrência. 

Proporção do registro de óbitos no SIM 

em até 60 dias do mês de ocorrência. 

% 95 2017 95 95 

Ações: Manter ações. 

4.2.5 Inserir as declarações de nascidos vivos no 

SINASC em até 60 dias do final do mês de 

ocorrência. 

Proporção declarações de nascidos vivos 

inseridas no SINASC em até 60 dias do 

final do mês de ocorrência. 

% 95 2017 95 95 

Ações: Manter ações. 

4.2.6 Investigar os óbitos de mulheres em idade 

fértil (10 a 49 anos) 

Proporção de óbitos de mulheres em idade 

fértil (10 a 49 anos) investigados. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.2.7 Investigar os registros de óbitos com causas 

básicas mal definidas. 

Proporção de registro de óbitos com causa 

básica mal definida investigados. 

% 95 2017 95 95 

Ações: Manter ações. 

4.2.8 Diagnosticar, investigar, acompanhar e 

encerrar os casos novos de Hanseníase. 

Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

4.2.9 Investigar as causas de morte materna 

registradas no SIM. 

Proporção de óbitos maternos investigados. % 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.2.10 Implantar o sistema de SIPNI Web nas salas 

de vacina. 

Proporção de salas de vacinas que utilizam 

o SIPNI Web 

% 50 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

4.2.11 Executar ações do plano de contingência de 

combate ao COVID. 

Percentual de ações realizadas do plano de 

contingência de combate ao COVID. 

% 0 2019 100 100 

Ações: Manter ações 
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OBJETIVO Nº 4.3 - Reduzir os riscos e agravos à saúde por meio das ações de Vigilância Ambiental. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.3.1 Realizar as ações pactuadas do Programa 

VIGIAGUA. 

Proporção de análises realizadas em 

amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, 

cloro residual livre e turbidez. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.2 Implantar a vigilância da qualidade de água 

consumida nas escolas, creches, asilos e 

estabelecimentos de assistência à saúde no 

município. 

Proporção de estabelecimentos com ações 

de vigilância da qualidade da água 

consumida. 

% 0 2017 90 90 

Ações: Manter ações 

4.3.3 Elaborar e implantar o plano de controle dos 

principais animais sinantrópicos e vetores 

ocorrentes de interesse da saúde. 

Plano de controle dos principais animais 

sinantrópicos e vetores implantados. 

% 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.4 Revisar o Plano Municipal de Controle da 

Dengue (PMCD). 

Plano Municipal de Controle da dengue 

revisado. 

% 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.5 Executar as ações de monitoramento do 

mosquito Aedes aegypti no município, 

conforme preconizado no PMCD. 

Proporção de ações preconizadas no 

PMCD para monitoramento do mosquito 

Aedes Aegypti realizadas 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.6 Divulgar, periodicamente, os índices de 

infestação do Aedes Aegypti encontrados por 

meio do monitoramento. 

Proporção dos Índices de infestação 

monitorada e divulgados. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.3.7 Realizar pelo menos 4 ciclos de visitas 

domiciliares para monitoramento do mosquito 

Aedes aegypti, com um mínimo de 80% de 

cobertura em cada ciclo. 

Ciclos que atingiram mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis visitados para 

controle vetorial da dengue 

% 50 2017 75 75 

Ações: Manter ações. 

4.3.8 Revisar o Plano de Contingência da Dengue 

(PCD). 

Plano de contingência da Dengue revisado. Absoluto 0 2017 1 1 

Ações: Manter ações 

4.3.9 Executar as ações do PCD conforme situação 

epidemiológica (endêmica ou epidêmica). 

Proporção de ações realizadas do Plano de 

Contingência da Dengue. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.10 Notificar, acompanhar e manter vigilância dos 

casos de zoonoses conforme preconizado pelo 

Estado e pelo MS. 

Proporção de casos notificados e 

acompanhados de zoonoses. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.11 Analisar os casos de não conformidades 

envolvendo zoonoses. 

Percentual de casos de zoonoses 

caracterizados como não conformidade 

analisados. 

% 100 2017 95 95 

Ações: Manter ações. 

4.3.12 Identificar as áreas de risco para a saúde pública 

que dependem de intervenção de outras 

Secretarias. 

Proporção de áreas que necessitam 

intervenção para correção de risco à saúde 

informadas. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.3.13 Realizar ações de educação em saúde 

referentes ao controle de zoonoses. 

Proporção de ações de educação em saúde 

realizadas do planejamento anual. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.3.14 Investigar as epizootias em primatas não 

humanos. 

Proporção de epizootias em primatas não 

humanos investigados. 

Absoluto 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

4.3.15 Acompanhar os casos notificados de Febre 

Maculosa. 

Proporção de casos de febre maculosa 

acompanhados. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 
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OBJETIVO Nº 4.4 - Reduzir riscos e agravos à saúde por meio das ações de Vigilância Sanitária. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.4.1 Realizar as ações pactuadas no PAVISA para 

os quadriênios 2016 - 2020. 

Proporção de ações realizadas no PAVISA 

2016 - 2020. 

% 50 2017 90 90 

Ações: Manter ações. 

4.4.2 Reduzir o tempo de resposta nos processos de 

licenciamento sanitário dos estabelecimentos 

de interesse à saúde. 

Proporção de licenciamento sanitário dos 

estabelecimentos de interesse à saúde no 

período de 30 dias. 

% 0 2017 80 80 

Ações: Manter ações 

4.4.3 Realizar ações de educação em saúde referentes 

à Vigilância Sanitária conforme planejamento 

anual. 

Proporção de ações de educação em saúde 

referente à VISA realizadas. 

% 80 2017 80 80 

Ações: Manter ações. 

4.4.4 Executar o que foi pactuado no plano de ações 

da vigilância sanitária. 

Proporção das ações realizadas do plano 

de ação da VISA 

% 30 2017 70 70 

Ações: Manter ações. 

4.4.5 Realizar ações educativas no âmbito da 

vigilância sanitária implementando o projeto de 

educação itinerante em saúde. 

Proporção de ações educativas itinerantes 

de vigilância sanitária realizadas. 

% 0 2017 100 100 

Ações: Não Previsto para o ano corrente. 

4.4.6 Aplicar projeto piloto de vigilância de base 

territorial em uma unidade distrital 

Projeto executado % 0 2017 100 100 

Ações: Não Previsto para o ano corrente. 
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OBJETIVO Nº 4.5 - Reduzir riscos e agravos à saúde por meio das ações de vigilância em Saúde do Trabalhador. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

4.5.1 Identificar os agravos à saúde do trabalhador e 

planejar medidas corretivas e preventivas. 

Proporção de agravos à saúde do 

trabalhador identificados 

% 90 2017 95 95 

Ações: Manter ações. 

4.5.2 Investigar os óbitos relativos ao trabalho. Proporção de óbitos relativos ao trabalho 

investigados. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

4.5.3 Investigação dos acidentes envolvendo material 

biológico. 

Proporção de acidentes com material 

biológico investigado. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

4.5.4 Criar comitê intersetorial de monitoramento 

avaliação e recomendação de medidas 

corretivas envolvendo os acidentes de trabalho 

com agrotóxicos. 

Comitê regulamentado Número 0 2017 0 1 

Ações: Não Previsto para o ano corrente. 
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DIRETRIZ Nº 5 - Potencializar a Atenção Psicossocial, por meio do acesso ampliado, da integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado, 

a partir das necessidades das pessoas. 

 

OBJETIVO Nº 5.1 - Ampliar a rede de atenção psicossocial 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

5.1.1 Implantar 01 CAPS AD e manter a 

infraestrutura necessária para o seu 

funcionamento. 

Serviço em execução. Número 0 2017 1 0 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 

5.1.2 Implantar uma equipe de redução de danos 

para transtornos psíquicos. 

Equipe atuando Número 0 2017 1 0 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 
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OBJETIVO Nº 5.2 - Adequar a capacidade de atendimento do CAPS de acordo com a demanda. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

5.2.1 Garantir a infraestrutura do Ambulatório de 

Saúde mental e do CAPS, através da aquisição 

de insumos, materiais permanentes e serviços 

de terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

5.2.2 Manter a composição das equipes do Centro 

de Atenção Psicossocial tipo I e Ambulatório 

de Saúde Mental conforme descrito nas 

portarias de habilitação. 

Proporção de cargos ocupados conforme a 

composição mínima de equipe prevista nas 

portarias do MS em relação à atenção 

psicossocial. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

5.2.3 Adquirir um veículo para o transporte de 

pacientes usuários do CAPS. 

Veículo adquirido Número 0 2017 1 1 

Ações: Meta alcançada 

5.2.4 Construir um prédio para instalação do CAPS. Imóvel construído. Número 0 2017 1 0 

Ações: Não previsto para o ano corrente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

OBJETIVO Nº 5.3 - Fomentar a execução das ações prioritárias de saúde mental. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

5.3.1 Aprimorar os processos de trabalho das 

equipes de trabalho em Saúde Mental de 

acordo com o plano de educação continuada e 

permanente. 

Proporção de ações de

 educação permanente e 

continuada realizadas. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

5.3.2 Realizar 12 ações/ano de matriciamento do 

CAPS na Atenção Básica. 

Proporção de ações de matriciamento do 

CAPS na Atenção Básica. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

DIRETRIZ Nº 6 - Garantir, qualificar e complementar a linha de cuidado dos pacientes da Rede de Urgência e Emergência. 

 

OBJETIVO Nº 6.1 - Manter e adequar a capacidade de atendimento de acordo com a demanda, dos serviços de que compõe a Rede de Urgência e 

Emergência (RUE) no âmbito municipal. 
 

 
Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

6.1.1 Manter e custear de forma complementar o 

programa SAMU Salvar. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

6.1.2 Manter o PA 24 horas municipal, através da 

aquisição de insumos, materiais permanentes e 

de consumo, equipamentos e serviços de 

terceiros. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
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OBJETIVO Nº 6.2 - Aprimorar o serviço de Atenção Domiciliar (Melhor em casa). 

 

Nº Descrição da Meta Indicador Unidade 

de medida 

Base de 

referência 

Meta 

2021 

% 

Alcance 

Valor Ano 

6.2.1 Instalar o serviço de atenção domiciliar em 

local adequado compatível com a demanda. 

funcionamento do serviço. 

Serviço instalado em local compatível. % 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

6.2.2 Adquirir um veículo para o programa melhor 

em casa. 

Veículo adquirido Número 0 2017 1 1 

Ações: Meta alcançada. 

6.2.3 Manter a composição mínima de profissionais 

da equipe do Serviço de Atenção Domiciliar 

prevista na Portaria do MS. 

Proporção de cargos ocupados conforme a 

composição mínima de equipe de EMAD 

% 0 2017 100 100 

Ações: Manter ações 

6.2.4 Adquirir insumos e materiais permanentes e de 

consumo, equipamentos, e serviços de terceiros 

para manutenção dos serviços de atenção 

domiciliar. 

Proporção da capacidade de atendimento e 

de demanda. 

% 100 2017 100 100 

Ações: Manter ações. 

6.2.5 Elaborar e executar o Plano de Qualificação do 

Programa Melhor em Casa através do 

monitoramento e avaliação de indicadores. 

Proporção de ações monitoramento e 

avaliação realizadas. 

% 0 2017 90 100 

Ações: Manter ações. 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção 

Subfunções da 

Saúde 

Descrição das Metas por Subfunção Meta 

programada 

para o 

exercício 

0 - Informações 

Complementares 

Reduzir em 2% o nº de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. 2,00 

122 - Administração 

Geral 

Reduzir 2% ao ano o número de óbitos prematuros pelo conjunto das 

quatro principais doenças crônicas não transmissíveis. 

2,00 

Manter e custear de forma complementar o programa SAMU Salvar 100,00 

Aprimorar os processos de trabalho das equipes de trabalho em 

Saúde Mental de acordo com o plano educação continuada e 

permanente. 

100,00 

Instalar o serviço de atenção domiciliar em local adequado compatível 

com a demanda. funcionamento do serviço. 

100,00 

Garantir a infraestrutura do Ambulatório de Saúde mental e do CAPS, 

através da aquisição de insumos, materiais permanentes e serviços 

de terceiros. 

100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Identificar os agravos a saúde do trabalhador e planejar medidas 

corretivas e preventivas. 

95,00 

Realizar as ações pactuadas no PAVISA para os quadriênios 2016 - 

2020. 

90,00 

Encerrar os casos de doenças compulsórias registrados no SINAN em 

até 60 dias da notificação. 

95,00 

Renovar a frota de veículos da Vigilância em Saúde. 0 

Garantir a reposição de pessoal na SMS de acordo com a vacância 

dos cargos na área técnica. 

100,00 

Implantar um canal de ouvidoria para os usuários SUS no município 1 

Atualizar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. 0 

Cumprir os 15% orçamentários, conforme a Lei complementar nº 

141/2012 

22,00 

Renovar a frota de veículos 0,00 

Reduzir o nº de fichas inválidas no processamento de dados do e-

SUS. 

100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Implantar 01 CAPS AD e manter a infraestrutura necessária para o 

seu funcionamento. 

1 

Garantir a distribuição gratuita dos medicamentos contidos no 

REMUME. 

90,00 

Garantir acesso ao pré-natal de qualidade, preconizado na Rede 

Cegonha. 

85,00 

Manter a infraestrutura necessária para a execução dos serviços das 

unidades de saúde 

100,00 

Ampliar a cobertura de Atenção Primária. 60,00 

Manter os programas vinculados à atenção básica através da 

aquisição de materiais permanentes, insumos e serviços. 

100,00 

Adquirir um veiculo para o programa melhor em casa. 0 

Manter o PA 24 horas municipal, através da aquisição de insumos, 

materiais permanentes e de consumo, equipamentos e serviços de 

terceiros. 

100,00 

Realizar 12 ações/ano de matriciamento do CAPS na Atenção Básica. 100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Manter a composição das equipes do Centro de Atenção Psicossocial 

tipo I e Ambulatório de Saúde mental conforme descrito nas portarias 

de habilitação. 

100,00 

Implantar uma equipe de redução de danos para transtornos 

psíquicos. 

1 

Reduzir o tempo de resposta nos processos de licenciamento sanitário 

dos estabelecimentos de interesse à saúde. 

80,00 

Investigar e desenvolver ações de prevenção e controle dos surtos ou 

epidemias notificadas. 

95,00 

Manter a locação de prédio para o funcionamento da Vigilância em 

Saúde. 

100,00 

Garantir o regime suplementar de trabalho aos profissionais, conforme 

exigência dos programas. 

100,00 

Manter a infraestrutura do Conselho Municipal de Saúde para o seu 

funcionamento. 

100,00 

Ampliar o número de ações intersetoriais voltadas à área de saúde 

através de parcerias com instituições de ensino e pesquisa. 

0,00 

Reestruturar os serviços de remoções por meio de protocolos 0,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
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técnicos. 

Qualificar a assistência farmacêutica através da atualização da 

REMUME. 

1 

Garantir os recursos de cofinanciamento municipal para a execução 

das ações e programas de saúde. 

90,00 

Reformar e ampliar unidades de saúde. 1 

Adquirir um veículo para o transporte de pacientes usuários do CAPS. 0 

Investigar os óbitos em menores de 1 ano de idade no ano corrente. 90,00 

Garantir a infraestrutura necessária para a manutenção da Rede de 

Frio da Central de Imunização Municipal. 

100,00 

Prever no orçamento dotação para custeio das conferências 

municipais de saúde. 

100,00 

Ampliar o quantitativo de equipamentos de informática disponíveis nos 

setores da SMS. 

50,00 

Manter a composição mínima de profissionais da equipe do Serviço de 

Atenção Domiciliar prevista na Portaria do MS. 

100,00 
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Manter a estrutura física do setor administrativo da Secretaria de 

Saúde em condições adequadas. 

100,00 

Qualificar a assitência farmacêutica através de padronização de 

medicamentos utilizados na saúde prisional. 

0 

Reduzir em 2% ao ano os custos em saúde decorrentes de ordens 

judiciais. 

2,00 

Elaborar e implantar o projeto de horto comunitário nas Unidades de 

Saúde 

1 

Adquirir insumos,materiais permanentes e de consumo, 

equipamentos, e serviços de terceiros para manutenção dos serviços 

de atenção domiciliar. 

100,00 

Construir um prédio para instalação do CAPS. 0 

Disponibilizar tablets para os ACS para facilitar o cadastramento e 

monitoramento dos usuários do SUS. 

100,00 

Manter os serviços da Secretaria de Saúde, através da aquisição de 

insumos, materiais permanentes e serviços de terceiros. 

90,00 

Reduzir o tempo para a abertura de processos administrativos de 

medicamentos do componente especial. 

100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Ampliar o processo de qualificação das equipes de Atenção Primária 

através do monitoramento e avaliação de indicadores de saúde, 

qualidade e acesso. 

14 

Elaborar e executar Plano de Qualificação do Programa Melhor em 

casa através do monitoramento e avaliação de indicadores. 

90,00 

Inserir as declarações de nascidos vivos no SINASC em até 60 dias 

do final do mês de ocorrência. 

95,00 

Implantar o módulo G-UPA disponibilizado pela Inovadora Sistemas 

para qualificar o atendimento no PA 24 horas. 

100,00 

Qualificar os processos de informação e comunicação entre a rede 

municipal de atenção à saúde no município. 

70,00 

Qualificar a assitência farmacêutica através do monitoramento do ciclo 

logístico desde a aquisião até a dispensação do medicamento. 

95,00 

Ampliar a cobertura de escolas municipais que recebem ações 

coletiva de escovação dental supervisionada. 

60,00 

Manter a infraestrutura necessária para os atendimentos na unidade 

de saúde prisional. 

100,00 

Reduzir em 2% o número de gestação na adolescência. 2,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
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Divulgar, periodicamente, os índices de infestação do Aedes Aegypti 

encontrados por meio do monitoramento. 

0,00 

Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 100,00 

Implantar o módulo de Regulação disponibilizado pela Inovadora 

Sistemas no gerenciamento de exames e consultas especializadas. 

100,00 

Reduzir o tempo médio de abertura e finalização dos processos 

administrativos da SMS através de melhorias em infraestrutura e 

apoio logístico. 

40,00 

Prover o suprimento de medicamentos necessários ao tratamento dos 

sintomas decorrentes da infecção do COVID 19. 

100,00 

Implantar uma equipe de NASF 0 

Adquirir um veículo para as atividades de prevenção e promoção da 

saúde na Atenção Primária. 

0 

Realizar pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para 

monitoramento do mosquito Aedes aegypti, com um mínimo de 80% 

de cobertura em cada ciclo. 

75,00 

Investigar os registros de óbitos com causa básica mal definidas. 95,00 
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Implantar o módulo de Chamado Eletrônico disponibilizado pela 

Inovadora Sistemas em 10 Unidades de Saúde. 

20,00 

Implantar metodologia de monitoramento e avaliação com as equipes 

de Saúde da Família e UBS 

100,00 

Manter a infraestrutura necessária para o atendimento do PA 24 horas 

compatível com a demanda, através da estrutura física e aquisição de 

insumos, equipamentos e pessoal. 

100,00 

Construir novas unidades de saúde 0 

Revisar o Plano de Contingência da Dengue (PCD). 100,00 

Diagnosticar, investigar, acompanhar e encerrar os casos novos de 

Hanseníase. 

100,00 

Aprimorar as funçionalidades do Prontuário Eletrônico. 100,00 

Aumentar a cobertura de exames de mamografia de rastreamento em 

mulheres de 50 a 69 anos. 

0,04 

Executar as ações do PCD conforme situação epidemiológica 

(endêmica ou epidêmica). 

100,00 
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Investigar as causas de morte materna registradas no SIM 100,00 

Implantar o módulo BI do G-MUS para qualificar os processos de 

gerenciamento dos serviços de saúde e gestão do SUS no município. 

100,00 

Adquirir 01 unidade móvel de saúde 0 

Notificar, acompanhar e manter vigilância dos casos de zoonoses 

conforme preconizado pelo Estado e pelo MS. 

100,00 

Implantar o sistema de SI-PNI Web nas salas de vacina. 100,00 

Manter dotação de rateio intermunicipal para o funcionamento do 

Centro de especialidades Odontológicas (CEO) 

100,00 

Analisar os casos de não conformidades envolvendo zoonoses. 95,00 

Executar ações do plano de contingência de combate ao COVID. 100,00 

Garantir as consultas e exames previstos nos protocolos clínicos 

municipais, para os grupos prioritários (gestantes e crianças), através 

do CIS CAÍ 

100,00 

Identificar as áreas de risco para a saúde pública que dependem 

intervenção de outras Secretarias. 

100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Reduzir em 2% ao ano o nº de internações por condições sensíveis a 

Atenção Primária. 

2,00 

Realizar ações de educação em saúde referentes ao controle 

zoonoses. 

100,00 

Manter a infraestrutura necessária do laboratório municipal para apoio 

e suporte à rede de atenção básica. 

100,00 

Manter os atendimentos no setor de regulação através da manutenção 

da estrutura física, aquisição de insumos, materiais de consumo e 

permanente, equipamentos, pessoal e serviços de terceiros. 

100,00 

Investigar as epizootias em primatas não humanos 100,00 

Acompanhar os casos notificados de Febre Maculosa. 100,00 

Manter a infraestrutura necessária da assistência farmacêutica através 

da aquisição de materias de consumo, permanete, equipamentos, 

pessoal e serviços de terceiros. 

0,00 

Manter a ifraestrutura necessária para o setor de transporte sanitário 

através da manutenção da estrutura física, aquisição de materiais de 

consumo e permanente, equipamentos, pessoal e serviços de 

terceiros. 

80,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
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Implantar em caráter emergencial e temporário local específico para 

atendimento de SRAG e COVID 19. 

0 

301 - Atenção Básica Reduzir 2% ao ano o número de óbitos prematuros pelo conjunto das 

quatro principais doenças crônicas não transmissíveis. 

2,00 

Manter e custear de forma complementar o programa SAMU Salvar 100,00 

Aprimorar os processos de trabalho das equipes de trabalho em 

Saúde Mental de acordo com o plano educação continuada e 

permanente. 

100,00 

Realizar as ações pactuadas no PAVISA para os quadriênios 2016 - 

2020. 

90,00 

Realizar as ações pactuadas do Programa VIGIAGUA. 100,00 

Encerrar os casos de doenças compulsórias registrados no SINAN em 

até 60 dias da notificação. 

95,00 

Implantar um canal de ouvidoria para os usuários SUS no município 1 

Cumprir os 15% orçamentários, conforme a Lei complementar nº 

141/2012 

22,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 
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Executar as ações previstas no plano de educação permanente em 

saúde do município.. 

50,00 

Reduzir o nº de fichas inválidas no processamento de dados do e-

SUS. 

100,00 

Implantar 01 CAPS AD e manter a infraestrutura necessária para o 

seu funcionamento. 

1 

Garantir a distribuição gratuita dos medicamentos contidos no 

REMUME. 

90,00 

Garantir acesso ao pré-natal de qualidade, preconizado na Rede 

Cegonha. 

85,00 

Fomentar o uso de Práticas Integrativas Complementares (PICs) nas 

ESF. 

0,00 

Manter a infraestrutura necessária para a execução dos serviços das 

unidades de saúde 

100,00 

Aumentar a cobertura vacinal. 95,00 

Investigar os óbitos relativos ao trabalho 100,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Reduzir o tempo de resposta nos processos de licenciamento sanitário 

dos estabelecimentos de interesse à saúde. 

80,00 

Implantar a vigilância da qualidade de água consumida nas escolas, 

creches, asilos e estabelecimentos de assistência à saúde no 

município. 

90,00 

Investigar e desenvolver ações de prevenção e controle dos surtos ou 

epidemias notificadas. 

95,00 

Garantir o regime suplementar de trabalho aos profissionais, conforme 

exigência dos programas. 

100,00 

Dispor dos recursos necessários para qualificar o gerenciamento dos 

sistemas de informações do SUS. 

0 

Qualificar a assistência farmacêutica através da atualização da 

REMUME. 

1 

Homologar e implantar protocolos clínicos para saúde da criança, da 

mulher e pacientes crônicos. 

1 

Realizar no mínimo duas ações de educação em saúde relacionadas 

ao COVID 19. 

50 

Implantar e executar as ações Programa de Saúde do Escolar (PSE) 100,00 
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Garantir os recursos de cofinanciamento municipal para a execução 

das ações e programas de saúde. 

90,00 

Manter os programas vinculados à atenção básica através da 

aquisição de materiais permanentes, insumos e serviços. 

100,00 

Ampliar a cobertura de Equipes de Saúde da Família 40,00 

Reduzir em 2% ao ano o nº de casos novos de sífilis congênita. 2,00 

Elaborar e implantar o plano de controle dos principais animais 

sinantrópicos e vetores ocorrentes de interesse da saúde. 

100,00 

Investigar os óbitos em menores de 1 ano de idade no ano corrente. 90,00 

Manter a composição mínima de profissionais da equipe do Serviço de 

Atenção Domiciliar prevista na Portaria do MS. 

100,00 

Manter a estrutura física do setor administrativo da Secretaria de 

Saúde em condições adequadas. 

100,00 

Qualificar a assitência farmacêutica através de padronização de 

medicamentos utilizados na saúde prisional. 

0 
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Desenvolver e implementar projeto de atenção integral à saúde da 

mulher com foco na prevenção da violência e prevenção de câncer de 

mama e colo de útero. 

0 

Implantar oficinas terapêuticas/convivência nas Unidades de Saúde da 

Família. 

0,00 

Reduzir em 2% ao ano os custos em saúde decorrentes de ordens 

judiciais. 

2,00 

Reformar e ampliar unidades de saúde. 1 

Ampliar a cobertura de saúde bucal 22,00 

Reduzir em 2% o nº de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. 2,00 

Adquirir insumos,materiais permanentes e de consumo, 

equipamentos, e serviços de terceiros para manutenção dos serviços 

de atenção domiciliar. 

100,00 

Revisar o Plano Municipal de Controle da Dengue (PMCD). 100,00 

Inserir os óbitos no Sistema de Mortalidade (SIM) em até 60 dias do 

final do mês de ocorrência. 

95,00 
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Disponibilizar tablets para os ACS para facilitar o cadastramento e 

monitoramento dos usuários do SUS. 

100,00 

Manter os serviços da Secretaria de Saúde, através da aquisição de 

insumos, materiais permanentes e serviços de terceiros. 

90,00 

Reduzir o tempo para a abertura de processos administrativos de 

medicamentos do componente especial. 

100,00 

Realizar as 4 ações de prevenção da obesidade infantil pactuadas no 

programa crescer saudável. 

100,00 

Elaborar e implantar o projeto de horto comunitário nas Unidades de 

Saúde 

1 

Manter a infraestrutura necessária para os atendimentos de saúde 

bucal. 

100,00 

Ampliar o número de equipes de Atenção Primária que utilizam as 

teleconsultorias do Telessaúde 

12 

Reduzir o nº de óbitos infantis em 75%. 20,00 

Executar as ações de monitoramento do mosquito Aedes aegypti no 

município, conforme preconizado no PMCD. 

100,00 
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Inserir as declarações de nascidos vivos no SINASC em até 60 dias 

do final do mês de ocorrência. 

95,00 

Implantar o módulo G-UPA disponibilizado pela Inovadora Sistemas 

para qualificar o atendimento no PA 24 horas. 

100,00 

Qualificar a assitência farmacêutica através do monitoramento do ciclo 

logístico desde a aquisião até a dispensação do medicamento. 

95,00 

Realizar ações de prevenção ao Tabagismo nas Unidades de Saúde 

da Família.. 

0,00 

Ampliar a cobertura de escolas municipais que recebem ações 

coletiva de escovação dental supervisionada. 

60,00 

Manter a infraestrutura necessária para os atendimentos na unidade 

de saúde prisional. 

100,00 

Ampliar o processo de qualificação das equipes de Atenção Primária 

através do monitoramento e avaliação de indicadores de saúde, 

qualidade e acesso. 

14 

Reduzir em 2% o número de gestação na adolescência. 2,00 

Aplicar projeto piloto de vigilância de base territorial em uma unidade 

distrital 

100,00 
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Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 100,00 

Implantar o módulo de Regulação disponibilizado pela Inovadora 

Sistemas no gerenciamento de exames e consultas especializadas. 

100,00 

Reduzir o tempo médio de abertura e finalização dos processos 

administrativos da SMS através de melhorias em infraestrutura e 

apoio logístico. 

40,00 

Prover o suprimento de medicamentos necessários ao tratamento dos 

sintomas decorrentes da infecção do COVID 19. 

100,00 

Realizar as ações previstas no Plano de Trabalho do Programa 

IST/AIDS 

100,00 

Reduzir os procedimentos de exodontias em 2% ao ano 10,00 

Manter a infraestrutura necessária para a manutenção do NUMESC. 100,00 

Reduzir em 2% ao ano o nº de óbitos maternos. 2,00 

Realizar pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para 

monitoramento do mosquito Aedes aegypti, com um mínimo de 80% 

de cobertura em cada ciclo. 

75,00 
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Investigar os registros de óbitos com causa básica mal definidas. 95,00 

Implantar o módulo de Chamado Eletrônico disponibilizado pela 

Inovadora Sistemas em 10 Unidades de Saúde. 

20,00 

Implantar metodologia de monitoramento e avaliação com as equipes 

de Saúde da Família e UBS 

100,00 

Desenvolver e implementar projeto de atenção integral a saúde do 

idoso. 

0 

Aumentar a cobertura de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 

64 anos. 

0,50 

Revisar o Plano de Contingência da Dengue (PCD). 100,00 

Diagnosticar, investigar, acompanhar e encerrar os casos novos de 

Hanseníase. 

100,00 

Aprimorar as funçionalidades do Prontuário Eletrônico. 100,00 

Desenvolver e implementar projeto de atenção integral a saúde do 

homem. 

0 
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Manter os atendimentos na unidade móvel através da manutenção do 

veículo e aquisição de insumos e serviços de terceiros. 

0,00 

Construir novas unidades de saúde 0 

Aumentar a cobertura de exames de mamografia de rastreamento em 

mulheres de 50 a 69 anos. 

0,04 

Executar as ações do PCD conforme situação epidemiológica 

(endêmica ou epidêmica). 

100,00 

Investigar as causas de morte materna registradas no SIM 100,00 

Ampliar o número de próteses, fornecidas com recursos da União, 

através do laboratório regional de próteses. 

120 

Aumentar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

80,00 

Implantar o sistema de SI-PNI Web nas salas de vacina. 100,00 

Realizar 12 ações/ano de matriciamento realizado por CAPS com 

equipes de Atenção Básica. 

75,00 

Analisar os casos de não conformidades envolvendo zoonoses. 95,00 
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Executar ações do plano de contingência de combate ao COVID. 100,00 

Manter dotação de rateio intermunicipal para o funcionamento do 

Centro de especialidades Odontológicas (CEO) 

100,00 

Aumentar a proporção de cura de casos novos de Tuberculose 

Pulmonar 

95,00 

Garantir as consultas e exames previstos nos protocolos clínicos 

municipais, para os grupos prioritários (gestantes e crianças), através 

do CIS CAÍ 

100,00 

Reduzir em 2% ao ano o nº de internações por condições sensíveis a 

Atenção Primária. 

2,00 

Realizar ações de educação em saúde referentes ao controle 

zoonoses. 

100,00 

Manter os atendimentos no setor de regulação através da manutenção 

da estrutura física, aquisição de insumos, materiais de consumo e 

permanente, equipamentos, pessoal e serviços de terceiros. 

100,00 

Investigar as epizootias em primatas não humanos 100,00 

Manter, de forma complementar ao Estado, o atendimento aos 

pacientes ostomizados. 

100,00 
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Acompanhar os casos notificados de Febre Maculosa. 100,00 

Manter a ifraestrutura necessária para o setor de transporte sanitário 

através da manutenção da estrutura física, aquisição de materiais de 

consumo e permanente, equipamentos, pessoal e serviços de 

terceiros. 

80,00 

302 - Assistência 

Hospitalar e 

Ambulatorial 

Elaborar e executar Plano de Qualificação do Programa Melhor em 

casa através do monitoramento e avaliação de indicadores. 

90,00 

303 - Suporte 

Profilático e 

Terapêutico 

Instalar o serviço de atenção domiciliar em local adequado compatível 

com a demanda. funcionamento do serviço. 

100,00 

Implantar uma equipe de redução de danos para transtornos 

psíquicos. 

1 

Prover o suprimento de medicamentos necessários ao tratamento dos 

sintomas decorrentes da infecção do COVID 19. 

100,00 

304 - Vigilância 

Sanitária 

Realizar as ações pactuadas no PAVISA para os quadriênios 2016 - 

2020. 

90,00 

Aumentar a cobertura vacinal. 95,00 

Investigar os óbitos relativos ao trabalho 100,00 
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Reduzir o tempo de resposta nos processos de licenciamento sanitário 

dos estabelecimentos de interesse à saúde. 

80,00 

Realizar no mínimo duas ações de educação em saúde relacionadas 

ao COVID 19. 

50 

Reduzir em 2% ao ano o nº de casos novos de sífilis congênita. 2,00 

Investigar dos acidentes envolvendo material biológico 100,00 

Realizar ações de educação em saúde referentes à Vigilância 

Sanitária conforme panejamento anual. 

80,00 

Executar o que foi pactuado no plano de ações da vigilância sanitária. 70,00 

Criar comitê inter setorial de monitoramento avaliação e 

recomendação de medidas corretivas envolvendo os acidentes de 

trabalho com agrotóxicos. 

0 

Reduzir o nº de óbitos infantis em 75%. 20,00 

Realizar ações educativas no âmbito da vigilância sanitária 

implementando o projeto de educação itinerante em saúde. 

90,00 
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Aplicar projeto piloto de vigilância de base territorial em uma unidade 

distrital 

100,00 

Reduzir em 2% ao ano o nº de óbitos maternos. 2,00 

Notificar, acompanhar e manter vigilância dos casos de zoonoses 

conforme preconizado pelo Estado e pelo MS. 

100,00 

Analisar os casos de não conformidades envolvendo zoonoses. 95,00 

Realizar ações de educação em saúde referentes ao controle 

zoonoses. 

100,00 

Investigar as epizootias em primatas não humanos 100,00 

305 - Vigilância 

Epidemiológica 

Executar as ações previstas no plano de educação permanente em 

saúde do município.. 

50,00 

Realizar no mínimo duas ações de educação em saúde relacionadas 

ao COVID 19. 

50 

Investigar dos acidentes envolvendo material biológico 100,00 

Criar comitê inter setorial de monitoramento avaliação e 

recomendação de medidas corretivas envolvendo os acidentes de 

0 
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trabalho com agrotóxicos. 

Realizar as ações previstas no Plano de Trabalho do Programa 

IST/AIDS 

100,00 

Acompanhar os casos notificados de Febre Maculosa. 100,00 

306 - Alimentação e 

Nutrição 

Implantar e executar as ações Programa de Saúde do Escolar (PSE) 100,00 

Reduzir em 2% o nº de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. 2,00 

Elaborar e implantar o projeto de horto comunitário nas Unidades de 

Saúde 

1 

Realizar as 4 ações de prevenção da obesidade infantil pactuadas no 

programa crescer saudável. 

100,00 

 

 

 

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte 
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Subfunções 

da Saúde 

Natureza 

da 

Despesa 

Recursos 

ordinários 

- Fonte 

Livre (R$) 

Receita de 

impostos e 

de 

transferência 

de impostos 

(receita 

própria - R$) 

Transferência

s de fundos à 

Fundo de 

Recursos do 

SUS, 

provenientes 

do Governo 

Federal (R$) 

Transferência

s de fundos 

ao Fundo de 

Recursos do 

SUS, 

provenientes 

do Governo 

Estadual (R$) 

Transferência

s de 

convênios 

destinados à 

Saúde (R$) 

Operações 

de Crédito 

vinculadas 

à Saúde 

(R$) 

Royalties 

do 

petróleo 

destinados 

à Saúde 

(R$) 

Outros 

recursos 

destinados 

à Saúde 

(R$) 

Total(R$) 

0 - Informações 

Complementare

s 

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

122 - 

Administração 

Geral 

Corrente N/A 5.425.686,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.425.686,00 

Capital N/A 63.700,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63.700,00 

301 - Atenção 

Básica 

Corrente N/A 2.155.300,00 4.192.709,28 1.662.119,00 N/A N/A N/A N/A 8.010.128,28 

Capital N/A 59.102,03 30.800,00 N/A N/A N/A N/A N/A 89.902,03 

302 - 

Assistência 

Hospitalar e 

Ambulatorial 

Corrente N/A 17.479.159,32 2.870.863,44 1.730.636,52 N/A N/A N/A N/A 22.080.659,2

8 

Capital N/A 70.000,00 2.900,00 5.200,00 N/A N/A N/A N/A 78.100,00 
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303 - Suporte 

Profilático e 

Terapêutico 

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

304 - Vigilância 

Sanitária 

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

305 - Vigilância 

Epidemiológica 

Corrente N/A 3.890.000,00 447.511,00 58.300,00 N/A N/A N/A N/A 4.395.811,00 

Capital N/A 20.000,00 20.100,00 10.000,00 N/A N/A N/A N/A 50.100,00 

306 - 

Alimentação e 

Nutrição 

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 


