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APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, em especial à Lei 

Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a Programação Anual 

de Saúde do Município de Tartarugalzinho para o exercício de 2020. 

O presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade 

precípua é servir de guia para as ações de saúde a serem implantadas, desenvolvidas e 

executadas ao longo do exercício de 2020. Esta Programação Anual coaduna-se com as ações 

previstas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, levando-se em conta as propostas 

apresentadas pela sociedade durante a Conferência Municipal de Saúde em 2018. 

Este documento, consequentemente, harmoniza-se com o anexo I do PMS - 2018-2021 

que indica as prioridades e metas para os exercícios compreendidos no período de sua vigência. 

Está também em conformidade com o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 e, portanto, em 

consonância com a Lei Orçamentária Anual do Município de Tartarugalzinho. Este documento 

apresenta inicialmente um resumo do Orçamento Público da Saúde para 2020 e, em seguida, o 

rol de Diretrizes, Objetivos, Metas, Ações e Indicadores para o referido exercício. 

No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, estão contempladas também as 

metas pactuadas no Sistema de PactuaçãoInterfederativa – SISPACTO. No bojo do rol, definido 

nos parágrafos acima, também há uma coluna com a previsão de recursos para cada objetivo 

com a respectiva previsão de recursos no PPA. 

Esta Programação Anual de Saúde, é a terceira realizada pela atual gestão 2018/2021 e 

tem o PPA 2018-2021 e o Plano Municipal de Saúde da mesma vigência, tem como sugestão 

para o orçamento de 2020. Há que se ressaltar que essa Programação possui elementos de 

despesas que podem ou não ser implementados. Existem investimentos que dependem de 

recursos de outras esferas de governo, e outros que poderão sair da prioridade do governo 

municipal por razões financeiras. 

Outro fator que pode impedir a execução integral desta PAS é a própria receita municipal. 

O crescimento insuficiente da receita municipal, o não atendimento das expectativas de receitas 

oriundas do Estado e da União também se constitui fator impeditivo do cumprimento da 

programação. Não obstante, a Programação Anual de Saúde é um instrumento que direciona a 

atenção do controle social e possibilita aos gestores municipais monitorar seu programa de 

governo anualmente. É ainda parte importante do Relatório Anual de Gestão e auxilia na 

confecção dos relatórios quadrimestrais elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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É um documento elaborado conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde, que 

primeiramente por meio de seus conselheiros analisam mais detalhadamente a Programação e 

em seguida submete propostas, críticas e ressalvas à plenária. É uma importante ferramenta 

para atualização e acompanhamento do Plano Municipal de Saúde e das metas pactuadas com 

o Estado do Amapá. 

Espera-se deste documento, que seja um resumo dos compromissos que o Município 

firmou com a sociedade, que seja um manual de consulta diária do gestor do SUS, de seus 

coordenadores, do Conselho Municipal de Saúde e dos interessados em geral. 

 

 

 

 

 

 

                                                  
___________________________________________ 

JAKELLINNE RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

Dec. 192/2017 – GAB/PMT  
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2. PREVISÃO DAS RECEITAS DE RECURSOS MUNICIPAIS E OUTRAS FONTES-

ELABORAÇÃO DO LDO, E LOA – 2020.  

 

A Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária - PLDO, bem como o Plano Plurianual – 

PPA e a Proposta da Lei Orçamentária Anual - PLOA às receitas previstas para o município 

assim como as despesas fixadas em igual valor de R$ 24.162.100,00 (vinte e quatro milhões 

cento e sessenta e dois mil e cem reais). 

O Fundo Municipal de Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº 141 de 13 de 

janeiro de 2012, a qual será executada por meio das Unidades Gestoras: Secretaria Municipal 

de Saúde (02.301) para o exercício de 2020 o montante de R$ 5.074.558,00, esta receita é 

composta por 21% dos recursos proveniente de impostos municipais, e de transferências 

constitucionais e legais que compõe a fonte 001 e 211 – ASPS.  

Além deste valor o município há de destinar recursos provenientes da arrecadação de 

multas, correções monetárias e juros por infração ao Código Sanitário, ou outras normas 

relacionadas com a saúde pública (Lei 2255 de 12 de setembro de 2016). 

A Lei Orçamentária autoriza o Executivo a gastar os recursos arrecadados para manter a 

administração, pagar os credores e fazer investimentos. A LOA materializa as diretrizes do 

direcionamento de gastos e despesas do governo, indicando qual será o orçamento público 

disponível para o próximo ano. A quantidade e a qualidade dos gastos e investimentos indicam 

qual o nível de prioridade em investir naquela área para que o plano estratégico alcance os 

resultados esperados. 
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3. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE  

 

3.1 ATENÇÃO BÁSICA 

DIRETRIZ:Promoção da Atenção Integral à Saúde da Criança e da Mulher e Fortalecimento da Rede Materno Infantil, com ênfase na qualidade da 
assistência do pré-natal, parto e nascimento. 

OBJETIVO:Ampliar e qualificar o acesso da população às ações e serviços na rede de atenção à saúde materna e infantil. 

META 

INDICADOR 
para 

Monitoramento 
e Avaliação da 

Meta 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2020 RESP. 
CUSTO 

ESTIMADO 

ORIGEM DOS 
RECURSOS 
PREVISTOS 

1.1 
Aumentar a adesão 
ao pré-natal 
 

Número mínimo 
de 06 Consultas 

 Restruturação do laboratório de análise clínica para o 
atendimento de exame de pré-natal. 

 Parceria com a Secretaria de Ação Social dos 
critérios da entrega do Kit bebê 

 Cadastro e credenciamento das parteira tradicionais 

 Elaborar um Protocolo de atendimento do pré-natal 

 Elaborar um Fluxograma de Urgência e Emergência 

 Implementar o pré-natal do parceiro 

 Encaminhar as gravidas para o Grupo de Boas 
Práticas de Parto 

ATENÇÃO 
BASICA  

R$ 
2.328.454,87 

 

RECURSOS 
DO SUS PARA 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.2 
Captação precoce 
no primeiro trimestre 
de gestação 

Percentual de 
gestantes que 

iniciaram o pré-
natal com 

menos de 20 
semanas 

 Realizar visitas nas comunidades mais afastadas da 
sede 

 Realização de ações nas comunidades mais 
afastadas da sede 

 Pré-natal domiciliar  

 Consulta e acompanhamento compartilhado com as 
parteiras 

 Realizar busca ativa pelo ACS 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.3 
Diminuição da 
gravidez na 
adolescência 

Percentual de 
adolescentes 

menores de 17 
anos 

 Busca ativa nas escolas através do PSE 

 Atividades educativas voltadas para a educação 
sexual e reprodutiva 

 Sensibilização através do Projeto Bom Saber 

 Cadastrar os grupos organizados de adolescentes  

 Aumentar a oferta de preservativos 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.4 
Estruturação e 
fortalecimento da 

Número de 
atendimentos 

 Ofertar atendimento de Ventosa  
Academia da 
Saúde/NASF 
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atenção em Práticas 
Integrativas e 
Complementares em 
Saúde - PICS 
 

 Criar Orta de Fitoterápico  

 Ofertar atendimento de Terapia ocupacional 

 Ofertar atendimento de Auriculoterapia 

1.5 
Aumentar a área de 
cobertura da Saúde 
da Família 

Percentual de 
área adstrita 

 Credenciar duas novas equipes de saúde da família  

 Credenciar duas novas equipes de saúde bucal  

 Credenciamento para dez novos ACS 

 Cadastrar 100% dos usuários do município  

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.6 

Aumentar a 
produção das 
Equipes de Saúde 
da Família  

Indicador do 
Esus-AB 

 Atingir indicadores diário 

 Implementar o instrumento de consolidado dos 
indicadores a serem alcançados 

 Fornecer EPIs para os profissionais das equipes  

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.7 Atenção Domiciliar 
Numero de 

visitas 

 Atingir a meta de visita domiciliar semanal 

 Fornecer equipamentos necessários para a 
realização de atendimento domiciliar individual dos 
profissionais ACS, MÉDICO, ENFERMEIRO E 
ODONTOLOGO. 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.8 

Garantir a 
manutenção do 
programa Saúde do 
Homem e os cinco 
eixos temáticos da 
PNAISH 

Percentual de 
atendimento 

 Mapear o quantitativo de homens hipertensos e 
diabéticos  

 Mapear o quantitativo de usuários de álcool e outras 
drogas 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.9 
Fortalecer Saúde 
Mental 

Número de 
atendimentos  

 Ampliar a oferta de apoio Psicossocial 

 Criar grupos terapêuticos  

 Criar atividades educativas para o enfrentamento do 
Suicídio  

 Restruturação e reorganização do CAPS 

ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.10 
Implantar o sistema 
nacional de controle 
do tabagismo  

Percentual 
usuários 

acompanhados   
 Implantar o grupo terapêutico do INCA 

ATENÇÃO 
BÁSICA 
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3.2. ATENÇÃO BÁSICA  

OBJETIVO 1.1:Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política de atenção básica. 

META 
 

INDICADOR 
para 

Monitoramento 
e Avaliação da 

Meta 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2020 RESPONS
ÁVEL 

CUSTO 
ESTIMADO 

ORIGEM 
DOS 

RECURSOS 
PREVISTOS 

1.1 

Construção, reforma 
e ampliação de 08 
unidades básica de 
saúde. 

Unidade 
construída 

 Unidades de saúde: Janary, Assentamento São 
Benedito, Comunidade São Benedito, Guanabara, 
Nova Vida, Academia da Saúde, Lago Novo, Terra 
Firme, Academia da Saúde José Alves Meireles e 
Academia da Saúde Ipojucan. 

 Garantir processo licitatório. 

 Construir unidades básicas de saúde 

SEMSA 

R$2.109.262,0
0 

 

RECURSOS 
DO SUS 
PARA 
ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.2 Aquisição de 
equipamentos e 
materiais 
permanentes as 
unidades de saúde; 

Unidade 
adquirida 

 Garantir o processo licitatório para garantir a 
aquisição de equipamentos. 

SEMSA 

1.3 
Estruturar 03 
academias de saúde 

Percentual de 
estruturação 

 Garantir o processo licitatório 

 Garantir a aquisição de equipamentos 

 

SEMSA 

1.4 Reorganizar a 
implantação do 
Prontuário 
Eletrônico 

Percentual de 
implantação/fun
cionamento 

 Adequar a estrutura para implantação 

 Pactuar recebimento dos equipamentos 
SEMSA 

1.5 Realizar capacitação 
permanente ao 
prontuário eletrônico 
e informatização do 
serviços de saúde; 

Número de 
capacitações 
realizadas 

 Capacitar os servidores para utilização do PEC 

 Realizar capacitações de recursos humanos 
SEMSA 

1.6 
Estruturação de 01 
laboratório de 
análises clínica; 

Número de 
unidade 

 Realizar 255próteses dentarias ano 

 Manter serviço de laboratório nas unidades de saúde. 
SEMSA 

1.7 
Oferta de serviço de 
analises clínica; 

Percentual de 
atendimento 

 Manter profissional de laboratorial 

 Credenciar laboratório 
SEMSA 
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 Fazer a retenções com recursos próprios 

 Aquisição de material insumo para ações de 
laboratório 

 Garantir capacitações aos profissionais do laboratório 

1.8 
Aquisição de 01 
aparelho de 
ultrassonografia; 

Número de 
aparelhos 
adquiridos 

 Garantir o processo licitatório 

 Garantir a aquisição do aparelho de ultrassonografia 
SEMSA 

1.9 
Ofertar serviço de 
exame imagem; 

Percentual de 
atendimento 

 Número de atendimentos 

 Garantir a presença do profissional especializado na 
rede de atenção primária. 

SEMSA 

1.10 

Manter as atividades 
de 33 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

Percentual 

 Manter 33 agentes comunitários mantidos com 
recursos federais. 

 Capacitação aos agentes de saúde. 

 Garantir os Equipamentos de Proteção Individual. 

 Manter as ações específicas dos agentes de saúde. 

SEMSA 

1.11 

Realizar aquisição 
de Tablets para as 
atividades de 
cadastro familiares e 
acompanhamento; 

Número de 
unidades 
adquiridas 

 Garantir o processo licitatório. 

 Adquirir tabletes. 

 Garantir a capacitação dos ACS e Enfermeiros para 
utilização dos tabletes. 

SEMSA 

1.12 

Implantar 02 equipes 
de saúde da família 
com saúde bucal 
modalidade 01. 

Percentual de 
equipes 
implantadas 

 Credenciar as equipes. 

 Ampliar a cobertura de ESF. 

 Garantir capacitações aos profissionais. 

 Garantir o custeio das ações das equipes. 

SEMSA 

R$591.698,83 

 

RECURSOS 
DO SUS 
PARA 
ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.13 
Manter serviços de 
Núcleo de Apoio a 
saúde da Família; 

Percentual de 
atendimento 

 Contratar profissionais conforme carência do 
município 

 Garantir capacitações aos profissionais 

 Garantir os insumos necessários para o 
desenvolvimento das ações do NASF. 

SEMSA 

1.14 

Manter as atividades 
das Equipes de 
Atenção Básica - 
EAB nas unidades 
de saúde; 

Percentual de 
atendimento 

 Credenciar as equipes 

 Contratar profissionais conforme carência do 
município 

 Garantir capacitações aos profissionais 

SEMSA 

1.15 
Manter 01 equipe 
ribeirinha da saúde 
da família e mais 03 

Percentual 
 Garantir o custeio das equipes de saúde família 

 Contratar profissionais conforme carência de 
profissional no município 

SEMSA 
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equipes de saúde 
da família. 

 Aquisição de material para ações 

 Garantir capacitações aos profissionais 

1.16 
Manter 4 médicos 
nas 4 equipes de 
saúde da família; 

Percentual 

 

 Garantir a contrapartida no Município no que se refere 
ao custeio dos médicos do programa Médicos pelo 
Brasil. 

 Garantir capacitações aos profissionais 

SEMSA 

1.17 

Realizar as 12 
ações/atividades do 
programa de Saúde 
na Escola; 

Número de 
ações 

 Realizar as 12 ações do programas PSE; 

 Pactuar 100% escolas municipais e estaduais no 
municípios e 100% do número de educandos; 

 Realizar aquisição de materiais educativos e insumos 
para ações. 

SEMSA 

1.18 

Realizar as 
programações de 
qualidade e 
melhoria 
desenvolvidas para 
atenção básica; 

Número de 
ações 

 Realizar ações em períodos intercalados para atingir 
maior percentual de busca na comunidade 

SEMSA 

1.19 

Manter implantado o 
serviço de regulação 
em saúde para 
consultas 
especializadas 

Número de 
encaminhament
os 

 Capacitar as equipes que compõe o núcleo de 
regulação. 

 Garantir os insumos para o desenvolvimento das 
ações. 

Técnico 
responsável 
do sistema. 

1.20 

Implantar e manter 
serviço de 
Laboratorial 
Regional de Prótese 
dentária; 

Percentual 
 Realizar 600 próteses dentárias/ano. 

 Manter serviço de laboratório no município. 
SEMSA R$90.000,00 

RECURSOS 
DO SUS 
PARA 
ATENÇÃO 
BÁSICA 

1.21 
Manter 
atividades/ações de 
Academia de Saúde 

Percentual de 
atendimento 

 Contratar profissionais conforme carência do 
município 

 Garantir capacitações aos profissionais 

 Garantir os insumos para o desenvolvimento das 
ações da Academia da Saúde. 

SEMSA R$24.000,00 

RECURSOS 
DO SUS 
PARA 
ATENÇÃO 
BÁSICA 
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3.3 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

DIRETRIZ:Ampliar e qualificar acesso aos serviços de saúde em tempo oportuno com ênfase na humanização e equidade rede especializada 

OBJETIVO:Monitorar os usuários de acordo com número de atendimento na rede especializada 

META 

INDICADOR 
para 
Monitoramento 
e Avaliação da 
Meta 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2020 RESPON
SÁVEL 

CUSTO 
ESTIMADO 

ORIGEM 
DOS 
RECURSO
S 
PREVISTO
S 

1.1 

Manter ações e 
atividades 
concernentes ao 
CER 

Percentual/ 
número de 
atendimentos  

 Efetivar serviços do Centro de Especialidade em 
Reabilitação  

 Contratar profissionais para atender os as demandas 
do CER, contrapartida os primeiros 90 meses e com 
suas retenções.   

 Credenciar o CER para recebimento dos Custeio 

 Realizar reparos e reforma na unidade com recurso 
CER com recursos  

 Manutenção de veículos com recurso do CER 

 Manter aquisições de materiais de rotina necessários 
para o funcionamento do CER 

SEMSA 

R$ 140.000,00 
mês; 

Próprios ou 
com 
custeios do 
CER 

1.2 Contratar e manter 
as 
atividades/ações/estr
atégias das equipes 
de atenção 
especializada em 
saúde para as 
atividades no CER;  

% de atividades 
mantido 

 Manter provedor de internet para efetivação de 
recursos com recursos próprios 90 dias e após 
custeio do CER 

 Capacitar equipe de profissionais  

SEMSA 

1.3 Realizar a 
manutenção das 
ações/atividades 01 
unidades 
especializada em 
saúde 

% percentual de 
ações 

 Contratar profissionais para atender os as demandas.   

 Manter aquisições de materiais de rotina necessários 
para o funcionamento  

SEMSA 

1.4 Implantar projeto de 
estudo para 01 

Número de 
Unidade 

 Garantir recursos humanos para implantação do 
projeto  

SEMSA R$20.000,00 
Recurso 
próprio 
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unidade da rede de 
atenção psicossocial  

– CAPS, junto a 
Rede de atenção em 
Saúde; 

implantada 

1.5 

Manutenção de 02 
ambulâncias de 
simples remoção  

Unidade  

 Garantir a manutenção das ambulâncias. 

 Garantir treinamento para a equipe.  

 Garantir o custeio dos profissionais de saúde. 

 

SEMSA 

R$20.000,00 

Recurso 
Próprio 

e/ ou 
Encremento
do PAB 

1.6 
Aquisição de 01 
ambulância  

Unidade 

 Garantir o custeio dos profissionais de saúde. 

 Garantir treinamento para a equipe.  

 Garantir o custeio dos profissionais de saúde. 

R$170.000,00 

Emenda 
Parlamentar 

1.7 Aquisição de 01 
veículo tipo Van. 

Unidade 
Adquirida 

 Garantir a manutenção do veículo. R$190.000,00 

1.8 Aquisição de 02 
veículos tipo Passeio 

Unidade 
Adquirida 

 Garantir a manutenção do veículo R$100.000,00 

 Estruturação da frota 
de veículos da 
Secretaria Municipal 
de Saúde 

Percentual 

 Garantir a manutenção da frota de veículos da 
Secretaria 

 Estabelecer local apropriado para guardar a frota de 
veículos 

R$20.000,00 
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3.4  VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

DIRETRIZ:Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância 

OBJETIVO:Fortalecer as ações e serviços de promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária e 
ambiental. 

META 

INDICADOR 
para 
Monitoramento 
e Avaliação da 
Meta 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2020 RESPONSÁV
EL 

CUSTO 
ESTIMADO 

ORIGEM 
DOS 
RECURS
OS 
PREVIST
OS 

1.1 Reforma de 01 
unidade de 
vigilância em 
saúde;  

Unidade 
reformada 

 Estabelecer local próprio para organização e 
realização das atividades de vigilância em Saúde; 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

R$286.253,9
8 

 

RECURS
OS DO 
SUS 
PARA 
VIGILANC
IA EM 
SAUDE 

1.2 Estruturação de 01 
unidade vigilância 
em saúde; 

Percentual de 
unidade 
estruturada  

 Garantir os equipamentos necessários para o 
desenvolvimento das ações da vigilância em saúde. 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.3 
 Estruturar a frota de 
veículos da 
vigilância em saúde. 

Número  

 Garantir o transporte dos colaboradores para 
manutenção das ações de saúde. 

 Manter a frota veicular, despesas com viagens e 
deslocamentos. 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.4 

Realizar a 
implantação do 
CEREST; 

Numero de 
unidade 
implantada  

 Manter Serviços administrativos, manutenção 

 Estabelecer local próprio para organização e 
realização das atividades 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.5 

Manter 25 agentes 
de endemias; 

Numero 

 Ampliar o número de profissionais técnicos para 
execução das atividades da vigilância ambiental;  

 Realizar coordenação e treinamento ao novos agentes 
de endemias, e inscreve-los no CNES; 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

 

1.6 Manter as 
ações/atividades e 
estratégias da 

Percentual de 
ações 
realizadas 

 Ampliar o número de cadastros de estabelecimentos 
sujeitos a vigilância sanitária 

 Aquisição de material necessários para o 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 



15 
 

 

 

vigilância 
epidemiológica e 
ambiental;  

desenvolvimento das atividades vigilância sanitária 

 Ampliar a inspeção dos estabelecimentos de saúde 

 Garantir Equipamentos de Proteção individual aos 
servidores. 

 

1.7 Realizar a 
manutenção das 

ações de 
fiscalização e 

controle sanitário em 
produtos, serviços e 
ambientes sujeitos à 
vigilância sanitária. 

Percentual de 
realizações 

 Realizar atividade educativas com temas relacionados 
ao PSE e outros agravos epidemiológicos. 

 Realizar atividades educativas relacionadas à 
manipulação e o consumo de alimentos. 

 Garantir o custeio das ações da vigilância sanitária. 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.8 Contratar 10 
colaboradores na 

área de 
administrativa da 

vigilância em saúde 

Numero de 
colaboradores 

contratados 

 Estabelecer incentivos às equipes de vigilância em 
saúde por meta de produção em relação ao 
indicadores de saúde referente ao PQA-VS; 

 

 Realizar ações epidemiológicas 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.9 Manter fornecimento 
de medicamento e 

insumos nas 02 
unidades de 

farmácia básica nas 
unidades de saúde; 

Percentual 

 Manutenção de medicamentos e insumos na farmácia 
básica das unidades de saúde. 

 Implantação da rede Qualifar. 

 Implantação do Sistema Hórus. 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.11 Implantar laboratório 
farmacêutico público 

para produção de 
fitoterápicos de 

interesse em saúde 
pública. 

Numero de 
unidade 

implantada 
 Aquisição de equipamentos para implantação 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 

1.12 

Estruturação de 02 
unidades de 

Farmácia Básica 
pela rede Qualifar 

Numero de 
unidade 

 Elaborar relação Municipal de medicamentos de 
REMUME 

 Garantir equipamentos para a melhoria dos serviços 
de farmácia municipal. 

 Garantir o custeio das ações da rede de assistência 
farmacêutica. 

VIGILANCIA/ 
SEMSA 
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3.5  - GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO  

DIRETRIZ:Aperfeiçoamento da gestão municipal de saúde. 

OBJETIVO:Fortalecer a atuação da gestão municipal de saúde, com ênfase nas ações de apoio administrativo, planejamento, auditoria, ouvidoria, regulação, 
gestão do trabalho, educação em saúde, participação e controle social. 

META 
 

INDICADOR 
para 

Monitoramento 
e Avaliação da 

Meta 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2020 RESPONSÁV
EL 

CUSTO 
ESTIMADO 

ORIGEM DOS 
RECURSOS 
PREVISTOS 

1.1 

Implantar o projeto 
para construção da 
unidade de 
secretaria de saúde 
no município;  

Percentual 
 Garantir as atividades administrativas da secretaria 

de saúde 
 

SEMSA 

R$ 

2.109.262,00 

RECURSOS 
DO SUS 

PARA 
INVESTIMENT

O NA REDE 
DE SERVIÇO 
EM SAUDE 

1.2 

Estruturar os 
ambientes 
administrativos da 
secretaria de saúde;  

Percentual  
 Garantir as atividades administrativas da secretaria 

de saúde 
SEMSA 

1.3 

Estruturar o 
ambiente do 
Conselho Municipal 
de Saúde;  

Percentual  
 Garantir os equipamentos para o prédio do Conselho 

Municipal de saúde. 
SEMSA 

1.4 

Realizar 
manutenção 
administrativa e a 
reorganização da 
secretaria de saúde;  

Percentual  
 Garantir manutenção remuneratória dos servidores 

ativos da secretaria de saúde 
SEMSA 

1.5 
Manter os 
servidores ativos da 
SEMSA.  

Percentual   Garantir o custeio dos servidores ativos da SEMSA SEMSA 

1.6 

Contratação de 15 
colaboradores 
pessoal para os 
setores 
administrativos da 
secretaria de Saúde  

Numero  
 Contratação de técnicos profissionais que visem 

garantir processos de execução administrativa, 
gestão e coordenação 

SEMSA 
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1.7 
Manter o 
funcionamento do 
conselho de saúde 

Percentual  

 Garantir estrutura administrativa da Conselho 
Municipal, locação de imóvel;   

 Garantir as atividades administrativas do Conselho 
Municipal (manutenção equipamentos, materiais de 
consumo) 

 Manter secretário executivo ao CMS  
 

SEMSA 

1.8 

Realizar atividades 
educativas 
permanente ao 
controle social, 
profissionais 
administrativos e 
trabalhadores do 
sus 

Numero de 
atividades  

 Realizar no mínimo 12 reuniões ordinárias, meta 12 
ao mês, 2 reuniões extraordinária mês 

 

SEMSA 

1.9 
Realizar os 
encontros regionais 
de saúde;  

Numero de 
encontros  

 Garantir encontros externos dos conselheiros com 
diárias para locomoção, estadia e alimentação 

SEMSA 

1.10 

Realizar as 
programações 
internas e externa 
de controle gestão; 

Numero de 
programações  

 Realizar inspeções por comissões técnicas  
 

SEMSA 

1.11 

Implantar o serviço 
de ouvidoria do sus 
com apoio do 
conselho de saúde e 
unidade mista;  

Percentual de 
implantação 

 Realizar inspeções por comissões técnicas  

SEMSA 

1.12 

Manter serviço de 
software de gestão 
contábil e 
gerenciamento 
administrativo junto 
a prefeitura de 
Tartarugalzinho 

Percentual de 
implantação 

 Monitorar o Sistema de Informação em Orçamento 
Público em Saúde(SIOPS)  

SEMSA 


