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2 – MODIFICAÇÕES

Data Descrição da alteração Justificativa

08/03/2019
1. Incluir ação: "Aquisição de
Micro-ônibus de transporte 
sanitário" no objetivo 10.

A aquisição de veículo tipo microônibus se faz necessaria para deslocamento de
pacientes, a fim de resguardar o direito de acesso aos serviços ofertados, mesmo
que fora do seu domicílio. 
Em atendimento à grande demanda em transporte sanitário de pacientes para a
realização  de  consultas  especializadas,  exames  e  cirurgias  na  região
metropolitana da Grande Vitória. 

08/03/2019

2. Incluir ação:  "Aquisição 
de  02 (dois) veiculos tipo Van 
- com acessibilidade para 01 
(um) cadeirante - de 
transporte sanitário",  no 
objetivo 10.

A aquisição deste tipo de veículo se faz necessaria para o efetivo deslocamento
destes pacientes além  de resguardar o direito de acesso aos serviços ofertados,
mesmo que fora do seu domicílio.
Em atendimento à grande demanda em transporte sanitário de pacientes para a
realização  de  consultas  especializadas,  exames  e  cirurgias  na  região
metropolitana da Grande Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, Jerônimo Monteiro,
Guaçui, Itapemirim, São José do Calçado e Colatina.

08/03/2019

3. Alterar ação: "Aquisição de
03 (três) veículos Ambulância 
Tipo A – Simples remoção  
tipo Furgão de transporte 
sanitário", no objetivo 10.

A adquisição  deste  tipo  de  veiculo  justifica-se  pelo  aumento  da  demanda  por
transporte  de  pacientes  em  decubito  horizontal  sem  risco,  melhorando
consideralvemente  a qualidade e celeridade das ações ofertadas a população
deste municipio. 

"Obs.:  Esta  Ação  estava  prevsita  para  o  ano  2018,  não  foi  alcaçada.  Por  isso  esta  sendo
reprogramada para o ano de 2019. 
Esta em processo de Licitação - PE 01/2019 com sessão programada para Fevereiro de 2019." 

Objetivo  10.  Utilizar  mecanismos  de  gestão  estratégica,  gerenciamento  de  projetos  e  processos orientados para  resultados,
visando potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis. 

Ação Produto
Unidad

e de
Medida

Responsá
vel

Meta
2019

Fonte
para o
cálculo

Fórmula
de

cálculo

Atividad
e/

Projeto
(LOA)

Valor
Orçado

(R$)
(LOA)

Estruturação  do  planejamento  de
aquisições  com  indicação  de
cronograma  de  cada  processo  -
Elaborar  100%  cronograma  dos
processos de compra. 

Cronograma
elaborado % SAF 50%

Relatório
da SAF

Percentual
executado N/A N/A

Elaboração de Norma e procedimento
para  Gerenciamento  da  Frota  da
SEMUS  -  Elaborar  manual  de

Manual elaborado % SAF 30% Relatório
da SAF

Percentual
executado

N/A N/A



procedimentos. 

Implementação  de  Sistemas
Administrativos Corporativos - SEMUS Serviços de TI % SAF 100%

Relatório
da

Coordena
ção de

informátic
a

Percentual
realizado

2.019 570.000,00

Elaborar 01 protocolo para materiais -
Elaboração  de  protocolos  para
qualificar  o atendimento administrativo
dos serviços fora da relação municipal.
(Judicialização)

Protocolo
elaborado % SAVS 50%

Protocolo
elaborado

Percentual
executado N/A N/A

Aquisição de Micro-ônibus de 
transporte sanitário   

Implementar 74% 
do serviço até 
2019

% SAF 74% Relatório
da SAF

Percentual
executado 2.109 242.000,00

Aquisição de  02 (dois) veiculos tipo 
Van - com acessibilidade para 01 (um) 
cadeirante - de de transporte sanitário 

Implementar 50% 
do serviço até 
2019

% SAF 50% Relatório
da SAF

Percentual
executado 2.109 500.000,00

 Aquisição de  03 (três) veículos 
Ambulância  Tipo A – Simples remoção 
tipo Furgão de transporte sanitário 

Implementar 27% 
do serviço em 
2019

% SAF 27% Relatório
da SAF

Percentual
executado 2.109 510.000,00

Data Descrição da alteração Justificativa

08/03/2019
1. Alterar ação: "Capacitar por meio de curso
100% do quadro ativo de Agente de Endemias",
no objetivo 12.

Esta ação esta prevista para realização até o ano de 2021, não foi
alcaçada em 2018. Por isso esta sendo reprogramada para o ano de
2019.

"Obs: A SESA Programou para o 1º semestre de 2019." 

Objetivo 12. Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades,
bem como da vigilância e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a
legislação do SUS. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências,
no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 

Ação Produto
Unidade

de
Medida

Responsá
vel

Meta
2019

Fonte
para o
cálculo

Fórmula de
cálculo

Atividade/
Projeto
(LOA)

Valor
Orçado (R$)

(LOA)

Aparelhamento  e  reaparelhamento
de unidade de vigilância em saúde. Aquisição de

equipamentos % SAVS 50%

Relatório
da

Gerência
de

Compras

Nº de
unidades

aparelhadas
/ Nº total de
unidades x

100

1.050 109.014,00

Manutenção  das  atividades  de
vigilância em saúde. 

Ações de
vigilância
realizadas

% SAVS 100% SIA/SUS
através do
TABWIN

Nº ações
realizadas/
Nº ações

programada
s x 100

2.121 5.573.037,00



Estruturação  das  equipes  visando
qualificar  para  o  enfrentamento  de
possível  epidemia  por  dengue,  zika
ou chikungunya - Ampliar em 18% o
número de agentes de endemias. De
75 em 2016 para 89 até 2021. 

Número de
agentes de
endemia

ampliados

Número
absoluto SAVS 75 CNES

Número de
agentes

cadastrados

Executar ações de apoio ao controle
da qualidade da água para consumo
humano.

Ações realizadas % SAVS 80%
Vigilância
Ambiental
Municipal

Nº ações
realizadas/
Nº ações

programada
s x 100

Manter a cobertura de HPV meninas
de 70% para 80%  - Realização de
campanhas educativa e busca ativa
na  APS  para  melhorar  cobertura
vacinal.

Cobertura vacinal % SAP 80% SIPNI

Total de
doses

aplicadas/po
pulação

estabelecida
pelo

ministério
da saúde x

100

Ampliar  cobertura  de  HPV meninos
de  22% para  50% -  Realização  de
campanhas educativa e busca ativa
na  APS  para  melhorar  cobertura
vacinal. 

Cobertura vacinal % SAP 80% SIPNI

Total de
doses

aplicadas/po
pulação

estabelecida
pelo

ministério
da saúde x

100

Manutenção do centro de referência
a saúde do trabalhador – CEREST.

Manter 100% do
serviço

funcionando
% SAVS 100%

SIA/SUS
através do
TABWIN

Nº ações
realizadas/N

º ações
programada

s x 100

2.115 318.014,00
Implantação de projetos intersetoriais
relacionados a morbimortalidade por
causas  externas  com  foco  em
acidentes  motociclísticos  -  Firmar
parcerias  com  Secretaria  Municipal
de  Defesa  Social  e  Conselho
Municipal de Trânsito. 

Parcerias
firmadas % SAVS 50% CEREST

Nº de
parcerias

firmadas/Nº
de parcerias
propostas x

100

Aumentar  em  30%  o  número  de
notificações de doenças trabalho, até
2021.  

Notificações de
trabalho

quantificadas
% SAVS 10% SINAM

Diferença
do

quantitativo
do ano

vigente em
relação ao

ano
anterior /

notificações
do ano

anterior x
100

N/A N/A

Implantação do novo código sanitário
- Implantar o Novo Código Sanitário.

Código
implantado % SAVS 45% VISA Código

Implantado N/A N/A

Implementação  e  monitoramento  do Parcerias % SAVS 50% Vigilância Nº de N/A N/A



programa  Vigidesastre,  conforme
normativas  vigentes  -  Estabelecer
parceria com a Defesa Civil Municipal
e  definir  fluxo  das  ações  a  serem
desempenhadas. 

firmadas
Ambiental
municipal

parcerias
firmadas

Capacitar por meio de curso 100% 
do quadro ativo de Agente de 
Endemias 

Percentual de 
ACE's 
capacitados 

% SAVS 100% Relatório
da SAVS

Número de
ACE's

capacitados 
N/A N/A










