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IDENTIFICAÇÃO  

1.1. Informações Territoriais 

UF: PA 

Município: NOVA TIMBOTEUA 

Região de Saúde: Rio Caetés 

Área:  489,86 Km² 

População:  15.506 Hab 

Densidade Populacional:  32 Hab/Km² 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

1 .2. Secretaria de Saúde 

Nome do Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA 

Número CNES 7813309 

CNPJ  - 05.149.125/0001-00 

Endereço: Praça da Bandeira S/N Próximo à Câmara 

Email:  timboteua.saude@gmail.com 

Telefone (91) 3469-1539 

Secretária de saúde: Antônia Ivanilde Pereira 

Data da Posse: 01/01/2021 

 

1 .3. Informações da Gestão 

Prefeito: Claudia do Socorro Pinheiro Neto 

Período: 2021 a 2024 

Secretário de Saúde em Exercício: Antônia Ivanilde Pereira 

E-mail secretária:  ivaneide_21@hotmail.com  

Telefone secretária: 91 9 8133 7765 

 

1.4. Fundo de Saúde 

Instrumento de criação: Lei Municipal nº 20, de 20/03/1998 

Data de criação:  20/03/1998 

CNPJ 11.790.338/0001-00 

Natureza Jurídica:  FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL 

Nome do Gestor do Fundo: ANTONIA IVANILDE PEREIRA 

Cargo: Secretária de Saúde 

 

 

 

mailto:ivaneide_21@hotmail.com


1 .5. Conselho de Saúde 

Instrumento Legal de Criação:  Lei Municipal n.º 19, de 20/03/1998 

Endereço:  Travessa Rui Barbosa, n. º 1858 – Bairro: Marambaia 

E-mail:  josefranciscosousalimalima@gmail.com 

Telefone:  91 9 8150 3408 

Nome do Presidente JOSE FRANCISCO SOUSA LIMA 

Número de conselheiros por segmento  

Usuários 6 

Governo 1 

Trabalhadores 3 

Prestadores 3 

Data da última Conferencia de Saúde: abril de 2019 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

 

1.6. Informações sobre Regionalização 

Região de Saúde: Rio Caetés 

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade 

AUGUSTO CORRÊA 1091.043 46471 42,59 

BONITO 587.497 16530 28,14 

BRAGANÇA 2090.234 128914 61,67 

CACHOEIRA DO PIRIÁ 2418.277 34609 14,31 

CAPANEMA 614.026 69431 113,08 

NOVA TIMBOTEUA 489.859 15506 31,65 

OURÉM 562.133 17961 31,95 

PEIXE-BOI 450.288 8081 17,95 

PRIMAVERA 258.598 10857 41,98 

QUATIPURU 324.252 13702 42,26 

SALINÓPOLIS 217.856 40922 187,84 

SANTA LUZIA DO PARÁ 1350.772 19843 14,69 

SANTARÉM NOVO 229.507 6753 29,42 

SÃO JOÃO DE PIRABAS 701.896 23244 33,12 

TRACUATEUA 852.219 31257 36,68 

VISEU 4904.138 61751 12,59 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
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APRESENTAÇÃO 

 
Este Instrumento denominado Programação Anual de Saúde – PAS, foi elaborado pautado 

nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e em consonância com as normativas do Sistema 

de Planejamento do SUS. Observando os princípios básicos da universalidade, equidade, 

integralidade e acessibilidade da população aos serviços de saúde. 

A Programação Anual de Saúde (PAS) da Secretaria Municipal de Saúde de NOVA 

TIMBOTEUA, PARÁ, para o exercício de 2022, expressa as Ações Estratégicas e Prioridades, 

pautadas nas Políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), elaborado conforme as diretrizes, 

objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde do período 2022 / 2025, tendo como princípio 

orientador a Portaria nº 2.135/2013 e a LC n.º 141/2012. 

A elaboração desta Programação Anual de Saúde (PAS) tem por objetivo detalhar as ações 

estratégicas e metas para o ano de 2022, definidas pelas áreas técnicas da SMS, estabelecidas para 

cada um dos Eixos, Diretrizes e Objetivos do Plano Municipal de Saúde 2022 a  2025. Esta PAS tem 

ainda como finalidade servir como instrumento norteador da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), na medida em que aponta as prioridades 

planejadas para o setor saúde, para o exercício de 2022. 

É relevante destacar que todas as ações da PAS com despesas previstas foram relacionadas 

ao respectivo Programa de Trabalho inseridos na PPA 2022 a 2025, garantindo a correlação entre 

os Instrumentos de Planejamento do SUS e os Instrumentos Orçamentários do governo do Município. 

Cabe ainda considerar que os prazos legais para elaboração dos Instrumentos de 

Planejamento do SUS e de Gestão Orçamentária são diferentes, o que implica que a PAS seja 

elaborada em momento distinto dos instrumentos orçamentários. 

Os Programas de Trabalho oriundos de Emendas Parlamentares, de Convênios, não foram 

considerados para a elaboração desta Programa. 

A SMS Continua reafirmando o compromisso de cumprimento das diretrizes e metas 

nacionais, bem como o Fortalecimento da Atenção Primária, Vigilância em Saúde, acrescidos da 

implementação do atendimento humanizado, legitimando a Atenção nessas Unidades e qualificação 

da Gestão do SUS no município, desta forma buscar melhoria na qualidade de vida e saúde da 

população do Município de NOVA TIMBOTEUA, PARÁ. 

 

Antonia Ivanilde Pereira 

Secretária Municipal de Saúde



 

A PAS 2022, define dez (10) Áreas Estratégicas de Atuação: 

 
 Atenção Básica - objetiva o fortalecimento e Ampliação da Cobertura à População; 

 Atenção Especializada - Garantir Ampliação das Ações e Serviços Especializados na 

Promoção, Prevenção e Reabilitação da Saúde da População; 

 Vigilância em Saúde, abrangendo tanto a Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde 

Ambiental, implementação das Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a Vigilância 

à Saúde tendo como principal objetivo: Ampliar, qualificar e divulgar as ações da Vigilância 

em Saúde ofertada a população; 

 Atenção às Urgências e Hospitalar: O objetivo será a reestruturação da Rede de Atenção 

na Área Pré – Hospitalar e Hospitalar pactuada do Sistema Regional de Saúde; 

 Educação em Saúde - objetivo: desenvolver Ações de Educação em Saúde buscando 

melhor qualidade nos Serviços de Saúde da Rede Municipal; 

 Controle Social: objetiva fortalecer o controle social do SUS Municipal 

 Gestão do SUS - objetiva qualificar a Gestão através dos instrumentos de Planejamento 

do SUS 

 Regulação: A Regulação de Sistemas de Saúde efetivada pelos atos de regulamentação, 

controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e auditoria sobre 

sistemas e de gestão. 

 Ouvidoria – objetiva criar canal de comunicação entre os serviços ofertados e o cidadão 

usuário 

 Assistência Farmacêutica: Uso racional de medicamentos e melhor qualidade 

farmacêutica ao cidadão. 

 
 



REDE FISICA DE ASSISTENCIA: 

 

Ordem Estabelecimentos Equipes Outros 

1 POSTO E SAÚDE DO TERRERÃO  - - 

2 UBS CENTRO - - 

3 USF BENEDITO MUNHOES ESF ESB 

4 USF ADRIANE CECIM ESF ESB 

5 USF MARAMBAIA ESF ESB 

6 USF MARIA B. FERNANDES ESF ESB 

7 USF VILA ALTA ESF ESB 

8 USF VILA DA CURVA ESF ESB 

9 USF VILA SÃO RAIMUNDO ESF ESB 

10 CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO - - 

11 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAÚDE - - 

12 CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE - - 

13 CENTRO E APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - - 

14 CENTRL DE EGULAÇÃO DO ACESSO - - 

15 REDE DE FRIOS - - 

 

 

 

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE 

 

 

 A administração financeira da Secretaria Municipal da Saúde é gerida pelo Fundo Municipal de Saúde com 

seus ordenadores próprios. Segundo a Lei de criação do Fundo nº 051/2001, de 29 de junho de 2001, os 

ordenadores são obrigatoriamente o secretário municipal de saúde e o prefeito municipal, tendo a secretaria de 

saúde total e plena autonomia na execução financeira.  

Os Recursos do Tesouro Municipal provem da arrecadação de impostos e taxas municipais e repasse de receita 

tributária dos outros níveis da federação. É recomendada a alocação de um mínimo de 15% da receita dos 

municípios à saúde, a disponibilização desses recursos obedece à sistemática do orçamento municipal, obedecendo, 

portanto, às diretrizes orçamentárias do município.  



Os recursos do sistema de saúde do município devem ser utilizados com respeito ao ordenamento jurídico 

e fiscal, visando que nenhum serviço, obra ou aquisição de materiais poderá ser realizada sem a precedência de 

solicitação da autoridade gestora superior, respeitando-se as normas legais, para que haja sempre o devido 

processo publico de aquisição de materiais ou serviços (licitatório), conforme preceitos das Leis Federais 6.666/93 

e 10.520/2002. 

A utilização dos recursos obedecerá fielmente cada categoria de despesa estabelecida legalmente na 

LDO/LOA, por blocos de financiamentos com destinação especifica por ação, ou seja, não praticar o desvio de 

objetivo, cada fonte de recurso deve respeitar os motivos de sua existência, desta forma, resguardado a execução 

das políticas públicas especificas. 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, se refere às normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO. Orienta sobre o 

equilíbrio entre receitas e despesas, a limitação de empenho e movimentação financeira, a não geração de despesas 

consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, os critérios para criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa.  

A Lei Complementar 141/2012, regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo. 

 

O Ministério da Saúde atualizou o valor do Piso da Atenção Básica Fixo (PAB Fixo), usando a 

estimativa populacional IBGE 2016*, gerando assim um aumento anual de R$ 306 milhões para a 

atenção básica dos municípios. Anteriormente para o cálculo deste repasse era utilizado a estimativa 

de 2012. A partir da atualização, até 2021, o aporte total do Governo Federal será de mais R$ 15 

bilhões. 

De acordo com o anexo I da Portaria nº 3.947, de 28 de dezembro de 2017, o cálculo do PAB 

Fixo é determinado pelos seguintes PIB per capta, percentual da população com plano de saúde, 

percentual da população com Bolsa Família, percentual da população em extrema pobreza e 

densidade demográfica. 

Os valores mínimos utilizados para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido 

do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, permanece 

em R$ 28,00 (vinte e oito reais), R$ 26,00 (vinte e seis reais), R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e R$ 

23,00 (vinte e três reais) por habitante ao ano, com base nos grupos em que os municípios são 

distribuídos, conforme a Portaria nº 3.947, de 28 de dezembro de 2017. 



*Utiliza-se estimativa populacional para próximo censo será em 2021. 

 
A Portaria n.º 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência 

dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, recomenda: 

“Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde.” (NR) 

“Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, 

a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados 

e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: 

 
I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e 

 
II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

 
§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular 

e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais 

e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011. 

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos 

de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados: 

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de 

Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados; 

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município 

submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e 

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos 

expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência. 

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a 

cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso 

daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser 

automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública 

federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122. 

§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na 

execução de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos 

às mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos” (NR) 

 

As despesas dispostas nesta Programa Anual de Saúde, correrão por porta da dotação orçamentária alocadas na 

PPA 2022 / 2025, conforme Lei Municipal n.º , de  de 2021, na seguinte classificação: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, 10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e por contas das transferências legais e constitucionais, conforme 

quadro a seguir: 

 

  

          

Prefeitura Municipal de Nova Timboteua  
CNPJ/MF 05.149.125/0001-00  

          

          



ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SAÚDE 2022 2023 2024 2025  

RECEITA TOTAL          

RECEITAS CORRENTES          

Receita Tributaria 934.482,59 1.027.930,85 1.130.723,93 1.243.796,33  

Impostos 867.964,75 954.761,23 1.050.237,35 1.155.261,08  

Impostos s/ o Patrimonio e a Renda 258.415,82 284.257,40 312.683,14 343.951,46  

IPTU 21.256,63 23.382,29 25.720,52 28.292,57  

IRRF s/ Gastos com Pessoal 168.254,42 185.079,86 203.587,85 223.946,63  

IRRF s/ Demais Rendimentos do Trabalho 67.563,87 74.320,26 81.752,28 89.927,51  

ITBI 1.340,90 1.474,99 1.622,49 1.784,74  

Impostos s/ a Produção e a Circulação 609.548,93 670.503,82 737.554,21 811.309,63  

ISS Pessoas Fisicas Retido na Fonte 93.193,57 102.512,93 112.764,22 124.040,64  

ISS Pessoas Fisicas Arrecadação Normal 12.240,38 13.464,42 14.810,86 16.291,95  

ISS Pessoas Juridicas Retido na Fonte 133.109,54 146.420,49 161.062,54 177.168,80  

ISS Pessoas Juridicas Arrecadação Normal 371.005,44 408.105,98 448.916,58 493.808,24  

Taxas 66.517,84 73.169,62 80.486,59 88.535,25  

Taxas de Lic.Funcion.Estab.Comerc.Industr.Prest.Serviços 33.466,28 36.812,91 40.494,20 44.543,62  

Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria 583,00 641,30 705,43 775,97  

Outras taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 8.153,22 8.968,54 9.865,40 10.851,94  

Taxas de Serviços Administrativos 16.903,32 18.593,65 20.453,02 22.498,32  

Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7.412,02 8.153,22 8.968,54 9.865,40  

Transferencias da União 12.384.562,42 13.623.018,66 14.985.320,53 16.483.852,58  

Participação na Receita da União 12.358.822,02 13.594.704,22 14.954.174,64 16.449.592,11  

FPM 12.356.837,76 13.592.521,54 14.951.773,69 16.446.951,06  

ITR 1.984,26 2.182,69 2.400,95 2.641,05  

Outras transferencias da União 25.740,40 28.314,44 31.145,88 34.260,47  

Transf. Financ. ao Munic. LC 87/96 25.740,40 28.314,44 31.145,88 34.260,47  

Transferencias dos Estados 3.316.988,70 3.648.687,57 4.013.556,33 4.414.911,96  

ICMS 3.005.057,31 3.305.563,04 3.636.119,35 3.999.731,28  

IPVA 243.071,27 267.378,40 294.116,24 323.527,86  

IPI - Exportação 68.860,12 75.746,13 83.320,75 91.652,82  

TOTAL (A) 16.636.033,71 18.299.637,08 20.129.600,79 22.142.560,87  

Gasto Minimo com Saúde 16% 2.661.765,39 2.927.941,93 3.220.736,13 3.542.809,74  

Transf. De Recursos do SUS 3.305.179,25 3.635.697,18 3.999.266,89 4.399.193,58  

Transf. Da Média e Alta Complexidade 165.341,20 181.875,32 200.062,85 220.069,14  

Transf. Da Atenção Basica - PAB Fixo 875.916,64 963.508,30 1.059.859,13 1.165.845,05  

Transf. Do PACS 575.546,40 633.101,04 696.411,14 766.052,26  

Transf. Do PSF 634.722,00 698.194,20 768.013,62 844.814,98  

Transf. Do Programa Vigilancia Epidemiologica 129.147,25 142.061,98 156.268,17 171.894,99  

Transf. Do Programa NASF 264.000,00 290.400,00 319.440,00 351.384,00  

Transf. Do Programa Vigilancia Sanitaria 216.939,61 238.633,57 262.496,93 288.746,62  

Transf. Do Programa Componente Basico da Ass. Farmaceutica 113.603,86 124.964,25 137.460,67 151.206,74  

Transf. Do Programa Saúde Bucal 214.462,29 235.908,52 259.499,37 285.449,31  

Outras Transf. De Programas do SUS 115.500,00 127.050,00 139.755,00 153.730,50  

Transferencias do Estado p/ Programa de Saude 351.907,02 387.097,72 425.807,49 468.388,24  

Assistencia Farmaceutica Basica 132.000,00 145.200,00 159.720,00 175.692,00  

Vigilancia Epidemiológica 56.801,93 62.482,12 68.730,34 75.603,37  

Transferencias de Recursos de Outros Programas e Ações 163.105,09 179.415,60 197.357,16 217.092,87  

Transferencias de Convenios 1.350.085,57 1.485.094,13 1.633.603,54 1.796.963,89  

TOTAL GERAL A SER APLICADO EM SAUDE (MINIMO) 7.668.937,23 8.435.830,96 9.279.414,05 10.207.355,46  

          

          



TABSFERENCIAS FUNDO A FUNDO: 

 

Bloco  União  Estado Município  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 251.901,72   

ATENÇÃO BÁSICA 2.971.596,00   

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR 

176.964,72 
  

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 91.409,88   

INVESTIMENTO 1.188.000,00   

    

 

 



 

DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS/INDICADORES E AÇÕES  

 

EIXO - ATENÇÃO BÁSICA 

(Saúde da família, saúde bucal, ACS, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do jovem, saúde do idoso, PSE, alimentação e nutrição) 

 

Rede: UBS, ESF, ESB, NASF, ACADEMIA DE SAUDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, TELESSAUDE) 

  

1 

DIRETRIZ 1 - Aperfeiçoar a Atenção Básica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços; Melhorar a organização e qualidade 
da assistência na Atenção Básica; Desenvolver o conjunto de ações de Caráter individual ou coletivo, com promoção da Saúde, prevenção de 
doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação.  

1.1 
OBJETIVO 1.1 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento 
das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, definindo-a como eixo estruturante e reordenação da atenção à saúde, 
com foco nos resultados e no planejamento   

 
DESCRIÇÃO DA META 

Indicador  
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta  
2022 

Meta do PMS 
2022-2025 

Unidade da 
meta 

 
META 

Implementação da cobertura 
populacional das equipes de atenção 

básica 
ESF existentes: 7 

Teto: 7 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes de 

atenção básica 
100 % 100 100 100 

 AÇOES DA META  

 
Qualificar, treinar as ESF, para promover ações de Atenção Integral a Saúde, em consonância com a Política de Atenção Básica e Protocolos, com 
acolhimento e resolutividade 

 
Ação: Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações 
de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 
coordenação do cuidado na rede de serviços 

 
Ação: Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e 
a longitudinalidade do cuidado. 



 Ação: Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação. 

 Ação: Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação 

 
Ação: As ESF devem atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de 
maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura 
proativa frente ao processo de saúde-doença da população 

 
As ESF devem desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo 
como foco a família e a comunidade 

 
Aumentar o quantitativo da população cadastrada por equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP), visando garantir o 
incentivo financeiro de Capitação Ponderada 

 Promover Atenção domiciliar por equipe interdisciplinar no domicílio do usuário-família, a partir do diagnóstico da realidade em que está inserido 

 
 

Implementar o prontuário eletrônicos nas UBS’s 

 

 DESCRIÇÃO DA META Indicador 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
 

Implementar o percentual de 
cobertura populacional das equipes 

básicas de SAÚDE BUCAL 
ESF existentes: 7 

Teto: 7 

Cobertura populacional estimada de 
saúde bucal na atenção básica 

68,50 % 100 100 % 

 AÇOES DA META  

 Preenchimento diário pelos profissionais das ESB de todos os procedimentos e atividades realizadas. 

 
Cobertura de primeira consulta odontológica programática, com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico 
Parâmetro: x 1,24 

 
Aumentar a Cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada, visando a prevenção de doenças bucais, mais especificamente cárie dentária e 
doença periodontal. 

 Aumentar a média de procedimentos odontológicos básicos individuais 

 Implantação Laboratório Regional de Prótese Dentária Municipal (LRPD) para produção de 50 próteses mês 



 
Realizar treinamentos ou cursos aos profissionais das ESB visando buscar a melhor solução que cada problema exige, sem perder seu núcleo de atuação 
profissional específica. 

 
Reordenar a Atenção de Média Complexidade nos encaminhamentos aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e aos estabelecimentos de alta 
complexidade no nível hospitalar 

 

 DESCRIÇÃO DA META Indicador 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 

Implementar a cobertura 
populacional estimada pelo ACS 

Existente: 40 
Teto: 47 

Número de ACS existentes 100 % 100 100 % 

 
Realizar Processo Seletivo para preenchimento do quantitativo necessário de 
ACS 

40 Numero  7 - - 

 
Realizar Processo Seletivo para preenchimento do quantitativo necessário de 
ACE 

0 Numero 3 - - 

 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade 
medida 

do 
Indicador  

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
1.1.4 

Promover a melhoria das condições de 
vida e SAÚDE DA MULHER, mediante a 

garantia e ampliação do acesso aos 
meios e serviços de promoção, 

prevenção, assistência e recuperação da 
saúde 

 
Número de mulheres 

 
6.754 Numero  100 100 % 

 Redução da morbidade, especialmente por causas evitáveis  

 Redução da mortalidade materna, especialmente por causas evitáveis 

 Redução da mortalidade em MIF, especialmente por causas evitáveis 

 Fortalecer a atenção básica no cuidado com a mulher 



 Ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico- ginecológica 

 
Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com exame citopatologico, em pelos menos 50% nas mulheres faixa etária. 
População feminina na faixa: 4.075 (50% = 2.037  0,50 
Fator de correção: x 1,05 

 
Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade, em pelos menos 50% do total de mulheres na faixa 
População feminina na faixa: 1.303 (50% = 651  0,49 
Fator de correção: x 1,05 

 

Aumentar o % de parto normal 
Parto Normal em 2021: 23 
Todos os partos 2021: 66 (23 / 66 x 100 = 34,84 
Fator de correção: x 1,05 

 
Acompanhar a gravidez de adolescentes de 10 a 19 anos 
Total de partos na faixa etária: 14 (14 / 66 x 100 = 21,21 
Fator de correção: x 1,05 

 
Aumentar o % de gestantes com 7 ou mais consultas de Pre Natal 
Total:   7 consultas ou+ -> 21 (21 / 66 x 100 = 31,81 
Fator de correção: x 1,05 

 Implantação do programa alimenta e amamenta Brasil 

 

Realizar pelo menos 2 testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C), e sorologias (Hepatite B, Toxoplasmose e Citomegalovírus) nas gestantes 
usuárias do SUS 
Total de gestantes: 66 
Fator de correção: x 1,05 

 
Fazer acompanhamento das gestantes de risco habitual 
Total de gestante de risco habitual: 57 (57 / 66 x 100 = 86,36) 
Fator de correção: x 1,05 

 
Fazer acompanhamento das gestantes de alto risco 
Total de gestante de alto risco : 09 (9 / 66 x 100 = 13,63) 
Fator de correção: x 1,05 

 Aumentar a proporção de gestantes com atendimento odontológico 
Fator de correção: x 1,05 

 
 
 
 



 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade 
de medida 

do 
Indicador  

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
1.1.5 

Promover ações estratégia para a 
promoção da SAÚDE INFANTIL, visando o 

crescimento saudável e redução da 
mortalidade infantil e fetal. 

Total de nascidos vivos 398 Numero  100 100 100 

 Reduzir a incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano 

 Reduzir a mortalidade infantil 

 Implementar os grupos de Puericultura. 

 Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. 

 Captação das gestantes no primeiro trimestre, para o início do Pré-Natal. 

 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade 
de medida 

do 
Indicador  

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
1.1.6       

Promoção, Proteção e Recuperação da 
Saúde do adolescente e do jovem 

Número de pessoas na faixa etária de 
10 a 24 anos 

4.065 Numero  100 100 % 

 Orientar adolescentes e jovens do risco de usos de álcool, tabaco, inalantes, cocaína, crack e outros tipos de drogas ilícitas 

 
Acompanhar e orientar jovens e adolescentes sobre a Violência auto infligida/suicídio, com autoestima baixa, fracasso escolar, isolamento, sinais 
de transtornos orgânicos e psicológicos, uso e abuso de drogas, dificuldades com a própria identidade de gênero, sentimentos de exclusão 

 Integrar a família e/ou responsável do adolescente no processo de desenvolvimento das ações programática 

 Incentivar as boas práticas de exercícios físicos, alimentares, intelectuais, culturais e religiosas 

 Incentivar a prevenção de agravos negligenciados: Mental, físico, social 



 Garantir e ampliar o acesso aos cuidados em saúde dos adolescentes em conflito com a lei  

 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 
Unidade de 

medida 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
Garantir atenção integral a saúde da 

pessoa idosa e dos portadores de doença 
crônica 

Número de pessoas na faixa etária de 
60 a 80 anos/ou+ 

2.012 Numero  100 100 % 

 AÇÕES DA META  

 

Reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT – doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 

Total de pessoas na faixa 30 a 69 anos: 5.506 

 
Reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT – doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 

 Implementar as ações de Controle de Diabetes Mellitus  

 Implementar as ações de Controle de Hipertensão Arterial Sistêmica 

 Implementar as ações de Controle de câncer 

 Implementar as ações de Controle de doenças do aparelho circulatório 

 Implementar as ações de Controle de doenças do aparelho respiratório 

 Garantir acesso aos medicamentos do Programa HIPERDIA 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 
Unidade de 

medida 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade da 
meta 

META 
Promoção da equidade em saúde e 

orientado pelos princípios e diretrizes da 
integralidade, equidade, universalidade e 

Número de pessoas Negras 
(*)  Fonte SARGSUS 

596* Numero 100 100 % 



participação social, DA POPULAÇÃO AUTO 
DECLARADA NEGRA 

 Cadastrar/tratar e tratar portadores de anemia falciforme 

 Cadastrar/tratar portadores de Diabetes mellitus tipo II 

 Cadastrar/tratar portadores de Hipertensão arterial 

 
Inclusão   dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no 
exercício do controle social na saúde 

 
Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e discriminação nas 
instituições e serviços do SUS 

 Acesso da População Negra às Redes de Atenção à Saúde 

 Promoção e Vigilância em Saúde da população negra 

 Redução/investigação da mortalidade materna de mulheres negras 

 Redução da mortalidade de homens negros 

 Fortalecer e apoiar a implantação da linha de cuidado em doença falciforme e sua inclusão na Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO – VIGILANCIA EM SAÚDE 

REDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Imunização, Endemias, Zoonoses), E 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

DIRETRIZ:  Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a Vigilância em Saúde para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços por meio do cumprimento 
dos princípios estabelecidos nas políticas de saúde nacional, estadual e municipal, contribuindo para melhorar a Atenção à Saúde do indivíduo e comunidade. 

OBJETIVO 1 - Fortalecer o Sistema Municipal com vistas à redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador  

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade 
da meta 

META 

Práticas de atenção e promoção da saúde dos 
cidadãos e aos mecanismos adotados para 

prevenção de doenças 
Monitoramento   das ações definidas O % 100 100 % 

 Controlar o risco de contaminação do meio ambiente (Solo, água e ar), visando evitar proliferação de doenças 

 Controlar o risco sanitário relacionado às Endemias e zoonoses 

 Profilaxia visando prevenir e evitar doenças transmitida por animais 

 Realizar campanhas de vacinação antirrábicas (Cães e gatos) 

 Estruturação da rede de frios através da aquisição de insumos, materiais e equipamentos necessários 

 Coleta de Lixo Ambulatorial e Hospitalar 

 
Reestruturação do processo de trabalho com a utilização de dispositivos e metodologias que favoreçam a integração da vigilância, prevenção, proteção, promoção e 
atenção à saúde 

 Educação permanente aos profissionais de Vigilância em Saúde, com abordagem integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão 

 Incorporação do ACE nas equipes de saúde da família, visando agregação de ações de controle ambiental, endemias, zoonoses e controle de riscos e danos à saúde 



 Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes 

 Examinar os contatos intra domiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados no ano da avaliação 

 Reduzir a Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária. 

 Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

 Realizar visitas domiciliares para controle da dengue 

 Realizar ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias. 

 Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 

 Ampliar a realização de cultura para os casos de retratamento de tuberculose (recidiva, reingresso após abandono e falência de tratamento) 

 Encerrar oportunamente os casos novos de tuberculose 

 Reduzir o número absoluto de óbito por dengue 

 Garantir cobertura vacinal da vacina da Gripe para o público alvo definido pelo Ministério da Saúde. 

 Garantir a aplicação da vacina contra COVID 19, conforme calendário do Ministérios da Saúde e resoluções Estadual e local 

 Investigar a mortalidade de mulheres em idade fértil 

 Investigar a mortalidade materna 

 
Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida 

Parâmetro de cálculo: 25/30% 

 Realizar levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti  

 
Notificar e investigar imediatamente os casos graves e óbitos suspeitos para identificação e correção dos seus fatores determinantes, visando reduzir a letalidade dos 
casos graves de dengue. 

 Aumentar a proporção de coleta de amostras clínicas para o diagnóstico do vírus influenza de acordo com o preconizado. 



 Fortalecer a vigilância epidemiológica da doença para ampliar a detecção de casos de hepatite B e C, e a qualidade do encerramento dos casos por critério laboratorial 

 Garantir a cobertura de testagem para o HIV no pré-natal e parto 

 Pactuar as sorologias (Hepatite B e C, Toxoplasmose e Citomegalovirus, doença de chagas e sífilis) para o pré-natal  

 Ampliar a cobertura das ações de profilaxia da transmissão vertical do HIV em gestantes/parturientes e em crianças expostas 

 
Implementar e garantir a identificação e a notificação dos agravos à Saúde do Trabalhador a partir da rede de serviços sentinela em Saúde do Trabalhador, buscando 
atingir toda a rede de serviços do SUS 

 Implementar a rede de apoio às vítimas de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violências, dos casos notificados 

 
Alcançar, pelo menos 75% de coberturas vacinais  adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança: Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite 
(3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose)  

 Alcançar, pelo menos 75% de coberturas vacinais  adequadas do Calendário Básico de Vacinação do PNI 

 
 

EIXO – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

REDE – CAF, HORUS, FARMACIA BASICA, MEDICAMENTOS AQUISIÇAO DE INSUMOS 

 

 
DIRETRIZ: Ampliar, garantir e qualificar o acesso aos medicamentos de qualidade, em tempo adequado, com humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas doenças prevalentes, com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa de 
qualidade. 

 
OBJETIVO  – Ampliar e garantir o acesso aos medicamentos e produtos para saúde à população, promover o uso racional e qualificar a assistência 
farmacêutica no âmbito do SUS. 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador  

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-
2025 

Unidade 
da meta 

META 

Desenvolver conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 

por meio da promoção do acesso aos 
medicamentos e uso racional 

Estabelecimentos de Saúde existentes 7 100 100 100 % 



 Implementação e aparelhamento da Central de Abastecimento Farmacêutica  

 Implantação do sistema HORUS na CAF  

 Expansão do sistema HORUS aos estabelecimentos de saúde da AB 

 Capacitar os profissionais da AF para operacionalizar o sistema HORUS, em parceria com a SESPA 

 Implementar lista municipal de medicamento, que atenda às necessidades da população, com o objetivo de suprir as unidades de saúde  

 Formação da “Comissão de Farmácia e Terapêutica”, visando a seleção/padronização de medicamentos essenciais à assistência farmacêutica municipal 

 Dotar a rede básica minimamente com profissionais capacitados para dispensação de medicamentos  

 Realizar capacitação para os profissionais da assistência farmacêutica em parceria com a SESPA 

 
 

 

EIXO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

SUB FUNÇAO: Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar 

Rede: TFD, Regulação, SAMU, REDE DE ASSISTENCIA AS URGENCIAS E EMERGNCIAS E ATENÇÃO ESPECALIZADA) 

População: 15.506 

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

OBJETIVO  - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção especializada 

 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade 
da meta 

META 
Garantir a população residente assistência de 

ATENÇÃO BÁSICA ambulatorial composta por 
Procedimentos de AB realizados 36 Numero 15 90 % 



ações e serviços que visam atender aos principais 
problemas e agravos de saúde  

 Aumentar as ações de promoção e prevenção em saúde 4 % 15 20 25 

 Aumentar os procedimentos com finalidade diagnóstica 20 % 15 20 25 

 Aumentar os procedimentos clínicos 12 % 15 20 25 

 
Controle sistemático das doenças crônicas através de ações educativas, praticas em 
grupos, matriciadas por uma equipe multiprofissional  

0 Numero 4 4 4 

 
Todas as unidade devem fazer, em cima da população estratificada, de forma 
institucional seus PTS, de forma a garantir o controle dos agravos  

0 % 100 100 100 

 Implantar uma base dO SAMU      

META 

Garantir a população residente assistência de  
MÉDIA COMPLEXIDADE ambulatorial  composta 

por ações e serviços que visam atender aos 
principais problemas e agravos de saúde 

Procedimentos de média 
complexidade realizados 

3.198 Numero 15 90 % 

 Garantir atendimento de urgência em atenção especializada 69 % 15 20 25 

 Garantir serviços ambulatoriais especializados   0 % 15 20 25 

 Garantir exames especializados para diagnose (5%) 1.688 % 15 20 25 

 Aumentar os procedimentos clínicos 1.414 % 15 20 25 

 Aumentar os procedimentos cirurgios  96 % 15 20 25 

 Implantar protocolos de acesso e rotinas de atendimento 0 % 100 100 100 

META  

Garantir a população assistência de  ALTA 
COMPLEXIDADE ambulatorial  composta por 

ações e serviços que visam atender aos principais 
problemas e agravos de saúde da população. 

Procedimentos de alta 
complexidade realizados 

4.834 Numero 20 100 % 

 Aumentar os procedimentos clínicos 335 % 20 22 25 

 Aumentar os procedimentos cirurgios  5 % 20 22 25 

 Garantir serviços ambulatoriais especializados  0 % 20 22 25 

 Garantir exames especializados para diagnose 370 % 20 22 25 

 Implantar protocolos de acesso e rotinas de atendimento 0 % 100   

META 

Garantir a população residente assistência de  
MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR composta 

por ações e serviços que visam atender aos 
principais problemas e agravos de saúde  

Procedimentos de média 
complexidade realizados 

1.326 Numero 10 70 % 



 Aumentar os procedimentos clínicos 208 % 10 15 20 

 Aumentar os procedimentos cirurgios  194 % 10 15 20 

META  

Garantir a população residente  assistência de 
ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR composta por 
ações e serviços que visam atender aos principais 
problemas e agravos de saúde da população. 

Procedimentos de alta 
complexidade realizados 

12 Numero 10 15 20 

 Aumentar os procedimentos clínicos 2 % 10 15 20 

 Aumentar os procedimentos cirurgios  10 % 10 15 20 

META  Garantir tratamento de saúde mental 
Total de pessoas cadastradas no 

programa 
88 Numero 100 100 % 

 Acolher e realizar o atendimento em saúde mental a usuários      

 Garantir e Realizar consultas médicas em psiquiatria      

 Realizar terapias especializadas em grupo      

 Realizar Oficinas Terapêuticas      

 Garantir medicamentos psicotrópicos      

 Garantir o protocolo de pacientes em transtornos mentais      

META 
Garantir tratamento fora do domicilio 

aos usuários do SUS 
Total de usuários   711 Numero 15 60 % 

 Garantir transporte aos usuários do TFD no tempo adequado 

 Adquirir transporte sanitário para os usuários do TFD 

META  Fortalecimento da Central de regulação Central de regulação existente 1 Numero 100 100 % 

 Regular e direcionar em tempo adequado os usuários para o tratamento referenciado 

 Revisar a PPI para ajustar os serviços as necessidades da população 

 Fazer auditoria nos estabelecimentos pactuados que realizam partos às gestantes do município, garantindo os preceitos da rede cegonha 

 Implantar protocolos de acesso e rotinas de atendimento 

 Monitorar acompanhar todos partos em hospitais 



 Facilitar o acesso de todas as gestantes independente da classificação de risco, às redes de atendimentos 

META  
Garantir os serviços de atenção a 

IST/HIV/AIDS 
Procedimentos realizados 50 Numero 100 100 % 

 Implantação de um Centro de Testagem e Aconselhamento 

 Diagnosticar e tratar as IST  

 Diagnosticar e tratar hepatites virais   

 Garantir o acesso à testagem e aos insumos de prevenção 

 Ação educativa visando incentivar uso de preservativo masculino e feminino 

 Produzir informações para planejamento das ações de enfrentamento e controle das IST, HIV e hepatites Virais em nível local 

META 
Garantir serviços fisioterapêuticos aos 

usuários do SUS 
Procedimentos realizados 79 Numero 100 100 % 

 Atendimentos fisioterapêuticos pré e pós cirúrgicos  

 Atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções musculo esquelético 

 atendimentos fisioterapêuticos nas alterações motoras  

 Atendimentos fisioterapêuticos nos distúrbios neuro cinético 

 Atendimentos fisioterapêuticos nas desordens do desenvolvimento neuro motor 

 
 

 

 

EIXO: CONTROLE SOCIAL  

SUB FUNÇAO 122: Normalização e Fiscalização 



Rede: Conselho de Saúde e Ouvidoria      

DIRETRIZ:   Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã 

OBJETIVO  -  Fortalecer as instâncias do controle social e Implantação de ouvidoria do SUS, visando fortalecer a participação cidadã 

 
 
 
 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade 
da meta 

META 
Fortalecimento e manutenção do 

Conselho Municipal de Saúde 
Calendário de atividades do 

Conselho Municipal de Saúde 
12 Numero  100 100 % 

 Garantir a inclusão orçamentária do CMS no orçamento da SMS 

 Aquisição de Equipamentos e material permanente 

 Garantir Diárias Pessoa civil para deslocamentos intermunicipal 

 Garantir Diárias Pessoa civil para deslocamentos interestadual  

 Garantir Material de consumo Imediato 

 Garantir locomoção para os conselheiros para participar das reuniões O/E e outras  

 Garantir Serviços de Terceiro PF 

 Garantir Serviços de Terceiro PJ 

 Garantir transporte para deslocamento de conselheiros em visitas aos estabelecimentos de saúde do município 

 Garantir internet banda larga com wi fi com acesso a todos os conselheiros, > 200mb 

 Garantir manutenção da estrutura do prédio onde funciona o CMS 



 Garantir apoio financeiro para as conferencias de saúde 

 Proceder estudo arquitetônico, visando a viabilidade de construção de prédio para funcionar os conselhos, com auditório e acessibilidade 

META 
Implementação da ouvidoria do 

SUS, Visando fortalecer a 
participação cidadã 

Ouvidoria existente 0 Numero 1 1 Numero  

 
receber/encaminhar/atender reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e 
atendimentos prestados pelo SUS  

 atuar enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social 

 
acatar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos, as quais serão dirigidas à ouvidoria do órgão 
para encaminhamento de resolutividade 

 disponibilizar ao cidadão os seguintes canais de atendimento: telefone, internet, carta e atendimento presencial 

 Disponibilizar uma sala exclusiva para ouvidoria, climatizada 

 Disponibilizar mesa de escritório 

 Disponibilizar cadeira giratória, com encosto, apoio laterais 

 Disponibilizar cadeira de ferro fixa, com encosto e assento em almofada 

 Disponibilizar computador fixo de mesa com impressora e Placa de internet 

 Disponibilizar impressora multifuncional a laser  

 

 

 

 

 

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDemandaPortal.do


 

EIXO: PANDEMIA DO COVID 19 

SUB FUNÇAO: Vigilância em Saúde 

 

DIRETRIZ:   Combater à Pandemia da COVID-19 

OBJETIVO 1 - Fortalecimento nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Corona vírus 

 
 
 
 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade 
da meta 

META  
Manter as ações de saúde para 

enfrentamento do covid19 
Total de pessoas infetadas 1.459 Numero  100 100 100 

 

Reduzir a taxa de Letalidade por COVID-19  

Pessoas infectadas: 1.459 

Óbitos: 21 (21 / 1.459 x 100 = 1,43) 

 Garantir esquema vacinal completo, de acordo com as faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde 

 Garantir ações de testagens (detecção de casos de COVID-19), bem como notificar os casos em tempo oportuno 

 
Intensificação das ações de educação em saúde, ressaltando a importância de vacinação completa, e medidas preventivas na escola e na 
comunidade 

 Garantir atendimento de casos de síndrome gripal nas UBS’s e pacientes graves encaminhar ao serviço hospitalar 

 

 

 



EIXO: GESTÃO 

SUB FUNÇAO: Adm. Geral  

 

DIRETRIZ:   Manutenção da rede de assistência à saúde 

OBJETIVO 1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde 

 
 
 
 
 
 

 DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
Linha base 

2021 

Unidade de 
medida do 
Indicador 

Meta 
2022 

Meta do 
PMS 

2022-2025 

Unidade 
da meta 

1 
Construção, ampliação e reformas das UFS e outros 

prédios da rede física de assistência à saúde, 
aquisição de equipamento e material permanente 

Rede física existentes 10 Numero 3 10 Numero  

 Reforma e ampliação da USF - Enf. Adriane Cecim 

 Reforma da USF da Vila São Raimundo 

 Reforma da USF da Vila da Curva 

 Construção da USF da Marambaia 

 Aquisição de um terreno para a construção da USF da Marambaia 

 Fazer projeto arquitetônico para Construção da USF da Marambaia 

 Elaborar proposta para a captura de recursos para a Construção da USF da Marambaia 

 Construção de um auditório climatizado, com > a 150 assentos, para eventos diversos da saúde 

 Elaborar proposta para a captura de recursos para a Construção da auditório climatizado 



 Aquisição de tablet’s para ACS/ACE 

 Aquisição de uma VAN/MICRO ONIBUS para o TFD 

 Aquisição de veículo a diesel, 4 x 4, cabine dupla, com ar condicionado, para Vigilância em Saúde, tipo sedan 

 Aquisição de moto de 160 cilindrados para a Vigilância em Saúde 

 Aquisição de um veículo para o gabinete da secretaria de Saúde, a gasolina, tipo sedan, com ar condicionado 

 Adequação física da UBS Centro, para funcionamento de urgências, obstetrícia e cirurgias eletivas básicas 

 Equipar a UBS Centro com raio X, ultrassonografia e outros 

 Aquisição de ambulâncias brancas tipo A 

 Aquisição de materiais permanentes para a rede de assistência e gestão 

 Aquisição de equipamentos para a rede de assistência e gestão 

 Reforma e ampliação do prédio da SMS 

 
 
 
 
   
 
 
 
 







 

 
 

 
 


