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Objetivos e Metas da Programação Anual de Saúde 2019

Objetivo 1.  Garantir o acesso da população a atenção básica.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Manutenção da atenção básica. 
Ações da
atenção
básica

mantidas

SAP 100% 100% 100%

2.113 23.564.153,99 5.852.029,69 5.852.029,69

Manutenção  da  infraestrutura  das  unidades  de

saúde próprias em conformidade com o Plano de

Manutenção das Unidades de Serviço. 

Manutenç
ão

realizada
SAF 30% 10% 10%

Realizar 04 treinamentos anuais para qualificação

das  equipes  da  atenção  básica  -Intensificações

das  ações  para  oferta  do  pré-natal  para  as

gestantes.

Treiname
nto

realizado
SAP 04 * --

* Observações: Agendado para o segundo quadrimestre.

Garantir consultas em tempo oportuno a 100% das

gestantes de alto risco - Intensificações das ações

para oferta do pré-natal para as gestantes.

Consultas
agendada

s
SAP 100% 100% 100%

Realizar  02  capacitações  dos  profissionais  das

unidades de saúde - Fortalecimento do Programa

de Planejamento Familiar.

Capacitaç
ões

realizadas
SAP 02 02 -- -- 02

Promover  conscientização  de  ações  do

planejamento  familiar  nas  escolas  das  redes

pública e privada - Fortalecimento do Programa de

Planejamento Familiar. 

Ação
realizada

SAP 04 * --

* Observações: Programado para o terceiro quadrimestre.



Intensificação para a detecção de casos novos de

tuberculose  através  da  busca  ativa  dos

sintomáticos  respiratório  (SR)  Aumentar  a  busca

do SR de 21% em 2016 para 40% até 2021. 

Busca ativa
sintomático

s
respiratório

s

SAP 30% 9,2% 9,2%

Realização  de  ações  intersetoriais  para

enfrentamento  da  tuberculose  em moradores  de

rua – manter grupo de trabalho intersetorial.

Grupo
ativo

SAP 100% 100% -- -- 100%

Sensibilização  da  população  por  meio  de  ação

educativa  para  Tuberculose  e  Hanseníase  -

Intensificar  as  capacitações  em  100%  das

unidades.

Ações
realizadas

SAP 100% 50% 50%

Estruturação do serviço de urgência e emergência

odontológica no período de 12 horas - Implantar

serviço  12hs  para  atendimento  de  urgência  e

emergência  odontológica.  (final  de  semana  e

feriados)

Serviço
implantad

o
SAP 50% 100% -- -- 100%

Ampliação da cobertura da Estratégica Saúde da

Família,  em  consonância  com  a  nova  Politica

Nacional da Atenção Básica - Manter a cobertura

de 85% . 

Cobertura
ampliada

SAP 85% 75% 75%

Ampliação do número de equipe de saúde bucal

em estratégia saúde da família - Ampliar o número

de ESB nas ESF de 02 em 2016 para 12 até 2021.

(implantar duas novas equipes em 2019)

Número
total de

equipes de
saúde
bucal

implementa
da

SAP 8 6 6



Fortalecimento do Comitê de Investigação da sífilis

Congênita - Realizar ações efetivas com objetivo

da  redução  em 50% da  sífilis  congênita.  De  65

casos/ano para 33 em 2021.

Casos de
sífilis

congênita
SAP 55 17 17

Aumentar para, no mínimo, 80% a proporção de

cura de casos novos de tuberculose pulmonares

diagnosticadas até 2021.

Proporção
de cura

SAP 75% * --

* Observações: A coorte é anual, os pacientes ainda encontram-se em tratamento. Em junho teremos o dado referente aos

casos de cura do ano de 2018, isso ocorre devido a duração do tratamento ser de 6 meses.

Manter  em  100%  a  proporção  de  examinados

entre os contatos intradomiciliares registrados dos

casos  novos  de  hanseníase  diagnosticados  nos

anos das coortes. 

Contatos
intradomic

iliares
examinad

os

SAP 100% 69% 69%

Manter 100% a proporção de testagem para HIV

entre casos novos de tuberculose. 

Realizaçã
o de

testes
rápidos
de HIV

SAP 100% 100% -- -- 100%

Objetivo 2. Aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na qualificação estratégica da saúde.
Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos
serviços prestados.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada
Ativida

de/
projeto

Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Aparelhamento  e  reaparelhamento  das  unidades

de saúde (Atenção Básica)

Unidades
aparelhad

as
SAP 100% 9,15% -- -- 100% 1.042 521.961,00 4.777,77 4.777,77

Manutenção  do  centro  de  especialidades

odontológicas – CEO.

Manter
100% do
serviço

funcionand
o

SAP 100% 100% -- -- 100% 2.117 1.688.700,00 228.281,29 228.281,29



Manter  na  Atenção  Básica  pelo  menos  73%  de

beneficiários do Programa Bolsa Família com as

condicionalidades de saúde.

Beneficiári
os do

Programa
Bolsa

Família
com

condicional
idades de

saúde
mantidas

SAP 100% 35% 35%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Elaboração  do  protocolo  de  acesso e  regulação

das  consultas,  exames  e  cirurgias,  conforme

normativas  vigentes  -  Implantar  o  Protocolo  nas

unidades de saúde. 

Protocolo
implantad

o
SAP 50% 100% -- -- 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manter  no mínimo 5 parcerias intersetoriais para

intensificar  as  ações  preventivas  e  educativas

sobre  sífilis  congênita  -  Identificar  potenciais

parceiros  nas  entidades  filantrópicas,  privadas  e

do ensino. 

Parcerias
mantidas

SAP 5 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Objetivo 3. Instituir uma politica para atenção ambulatorial especializada, com diretrizes baseadas nas perspectivas das redes de atenção a saúde, coordenada pela atenção especializada em saúde.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada
Atividad
e/projeto

Valor orçado
Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

 Manutenção de atenção especializada em saúde.

Manter
100% do
serviço

funcionand
o

SAVS 100% 100% -- -- 100%

2.119 7.279.358,00 1.059.294,94 1.059.294,94

Manter  o  acesso  à  Triagem  Auditiva  Neonatal

Universal.

Acesso a
triagem
auditiva
mantido

SAVS 100% 100% -- -- 100%

Manutenção do centro municipal de reabilitação 

física – CEMURF. 

Manter
100% do
serviço

funcionand
o

SAVS 100% 100% -- -- 100% 2.116 634.100,00 213.752,37 213.752,37



Manutenção do laboratório municipal.

Manter 
100% do 
serviço 
funcionan
do

SAVS 100% 100% -- -- 100% 2.118 1.466.677,00 152.826,80 152.826,80

Objetivo 4. Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território. 

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Aparelhamento  e  reaparelhamento  de  unidade

especializada

Unidade
aparelhad

a
SAVS 100% 2,68% 25% 1.047 112.322,00 3.014,28 3.014,28

Reforma  de  unidade  Especializada  -  Concluir

reforma da Policlínica Municipal de Saúde. (Centro

Municipal de Saúde)

Unidade
reformad

a
SAVS 25% 17%* -- 1.049 886.670,00 150.780,93 150.780,93

* Este percentual refere-se apenas ao executado no 1 quadrimestre de 2019 e não ao total da obra. 

Objetivo 5. Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade e segurança, humanização no atendimento, mediante uso racional e atenção integral à saúde. 
Assegurar para os Munícipes o acesso aos medicamentos padronizados, visando atingir o seu uso racional e contribuindo para o atendimento dos usuários de forma integral, com qualidade e segurança.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Elaboração da programação anual  de aquisições

de  medicamentos  da  REMUME  da  assistência

farmacêutica - Elaborar a programação até o final

do primeiro quadrimestre de cada ano. 

Elaboraçã
o da

REMUME
SAVS 100% 25% 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aparelhamento e reaparelhamento da assistência

farmacêutica.

Aquisição
de

equipame
ntos

SAVS 25% 0% 5% 1.051 35.000,00 -- --



Manutenção da assistência farmacêutica.

Manter
100% do
serviço

funcionan
do

SAVS 100% 100% -- -- 100%

2.123 2.316.560,00 272.234,26 272.234,26
Instalação  da  CAF/GAF  em  local  adequado

legislação sanitária vigente - Identificar local para

a instalação da CAF e proceder as  adequações

necessárias  para  o  atendimento  da  Legislação

Sanitária. 

CAF/GAF
instalada

SAVS 100% 100% -- -- 100%

Disponibilizar 100% dos medicamentos e insumos

estratégicos adquiridos pelo Ministério da Saúde. 

Medicame
ntos e

insumos
disponibili

zados

SAVS 100% 80%* 80% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*Observações: Está em processo interno licitatório para os medicamentos que estão em falta.

Elaborar  01  protocolo  para  medicamentos  -

Elaboração  de  protocolos  para  qualificar  o

atendimento administrativo dos medicamentos fora

da relação municipal. (Judicialização)

Protocolo
elaborado

SAVS 50% 25% 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Objetivo 6. Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto Atendimento, os pontos de atenção e os processos operacionais da rede.
Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. 

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Concluir  100% da  reforma  do  Centro  de  Saúde

Paulo  Pereira  Gomes,  até  2021  -  Reforma  e

ampliação de unidade de pronto atendimento.

Unidade
reformada

SAVS 25% 20% 20% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de

pronto atendimento.

Aquisição
de

equipame
ntos

SAVS 100% 35,74% 35,74% 1.045 67.400,00 24.092,45 24.092,45

Observação: A meta estabelecida é de 25% a cada ano de acordo com o PMS. A meta de 100% refere-se ao executado dos 25% do exercício de 2019.



Manutenção da unidade de pronto atendimento. 

Manter
100% do
serviço

funcionand
o

SAVS 100% 100% -- -- 100%

2.120 5.660.200,00 2.320.578,59 2.320.578,59

Elaborar  e  implantar  100%  do  protocolo  de

classificação  de  risco,  até  2021  -  unidades  de

Pronto Atendimento. 

Protocolo
elaborado

e
implantado

SAVS 25% 10% 10%

Capacitar 100% dos profissionais enfermeiros da

urgência das unidades de Pronto Atendimento, até

2021.

Profission
ais

capacitad
os

SAVS 50% 25% 25%

Manutenção  da  oferta  de  serviços  de  saúde  -
manter  100% do  serviço  de  Pronto  Atendimento
Infantil – PAI 

Serviço
ofertado

SAVS 100% 100% -- -- 100% 2.111 5.242.960,00 752.074,46 752.074,46

Manutenção  da  oferta  de  serviços  de  saúde  -
manter 100% do serviço de exames laboratoriais
para suporte ao atendimento de urgência da UPA. 

Serviço
ofertado

SAVS 100% 100% -- -- 100% 2.111 577.400,00 166.712,91 166.712,91

Manutenção  da  oferta  de  serviços  de  saúde  -

manter 100% do serviço de avaliação, estimulação

e acompanhamento ao Neurodesenvolvimento do

paciente (APAE).

Serviço
ofertado

SAVS 25% 100% -- -- 100% 2.111 350.000,00 39.121,38 39.121,38

Observação: A meta estabelecida foi de 25% porque não havia previsão de renovar o Convênio, porém o mesmo foi renovado por mais 1 ano.

Manutenção do centro de atenção psicossocial –

álcool e drogas – CAPS AD. 

Manter
100% do
serviço

funcionan
do

SAVS 100% 100% -- -- 100%

2.114 481.060,00 137.291,88 137.291,88
Fortalecimento  da  estrutura  de  atendimento  do

CAPS  AD  -  Ampliar  em  50%  o  número  de

profissionais  habilitados  para  fortalecimento  do

atendimento.

Profission
ais

habilitado
s

SAVS

100%
(da

meta
previst

a)

100% 100%

Obs: Foi implantada a segunda equipe na unidade. A meta foi totalmente cumprida no 1 quadrimestre de 2019.



Objetivo 7. Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Gestão do Conselho Municipal de Saúde. 
Ações do

CMS
executadas

CMS 100% 30% 30%

2.110 114.500,00 30.797,57 30.797,57

Organização dos Conselhos Locais nas unidades

de  saúde  -  Instalar  Conselhos  Locais  em 100%

das unidades de saúde – 25% realizado em 2018.

Conselhos
locais

instalados
CMS 75% 30% 30%

Elaboração do programa de formação permanente

para os Conselheiros. Inclusive para os Conselhos

Locais.

Curso de
formação
realizado

CMS 01 30% 30%

Realização  da  Conferência  Municipal  de  saúde

conforme normativas vigentes.
Conferênci
a Municipal
realizada

CMS 1 1 -- -- 100%

Realização das Conferências  temática,  conforme

normativas  vigentes  -  Realizar  100%  das

conferências temáticas propostas na Conferência

Nacional de Saúde. 

Conferênci
as

temáticas
realizadas

CMS 100% 100% -- -- 100%

Objetivo 8. Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da saúde.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Elaborar anualmente o Levantamento de 

Necessidades de Treinamentos através do Comitê 

de Educação Permanente do Município.

Levantam
ento

realizado
SAP

Levant
amento
realizad

o

100% -- -- 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manter parcerias com 2 instituições de ensino e 

SESA para apoiar as capacitações dos 

colaboradores. 

Parceria
realizada

SAP 2 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Objetivo 9. Dar condições adequadas para o suporte operacional das áreas administrativas.

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Gestão administrativa da saúde.

Ações da
Gestão

administrati
va

realizada

SAF 100% 100% 100%
2.109 16.197.840,00 3.630.984,29

3.630.984,29

Intensificar ações preventivas relacionadas a Politica 

Nacional de Alimentação e Nutrição - Qualificar equipe 

de trabalho em alimentação e nutrição. 

Equipe
qualificada

SAVS 50% 10%* 10%

*Observações: Realizar diagnostico posterior e parceria com a SEME ou Secretaria de Esportes. Foi realizado reunião com a SEME

Promover parceria com escolas municipais para 

educação preventiva relacionada à alimentação e 

nutrição, especialmente sobrepeso. - total de 

escolas com parcerias firmadas. 

Parcerias
firmadas

SAVS/
SAP

2 * --

*Observações: Realizada reunião com PSF, Vigilância Epidemiológica e SEME, para traçar e elaborar as metas e ações a

serem executadas

Realizar anualmente um fórum municipal  entre a

Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral

do  Município,  Ministério  Público,  Defensoria

Pública,  Poder  Judiciário,  OAB  e  demais

demandas  judiciais  –  para  discussão  das

judicializações da saúde. 

Fórum
realizado

Jurídico 1 * --

*Observações: Está em processo de elaboração.



Manter  a  Política  Nacional  de  Educação

Permanente na Secretaria Municipal de Saúde de

Cachoeiro  de  Itapemirim  através  do  Comitê  de

Educação Permanente do Município.

Política
de

Educação
mantida

SAP 100% 100% 100%

Elaboração de cartilha de normas e procedimentos

de funcionamento das diversas  áreas de serviço

da  SEMUS  -  Elaborar  cartilha  para  100%  das

áreas de serviço da SEMUS.

Cartilha
elaborada

SAP/
SAVS/
SAF

Cartilha
elabora

da
25% 25%

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
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Estruturação do planejamento de aquisições com

indicação  de  cronograma  de  cada  processo  -

Elaborar  100%  cronograma  dos  processos  de

compra. 

Cronogra
ma

elaborado
SAF 50% -- --

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Observações: Previsto para o 3º quadrimestre. 

Elaboração  de  Norma  e  procedimento  para

Gerenciamento  da  Frota  da  SEMUS  -  Elaborar

manual de procedimentos. 

Manual
elaborado

SAF 30% 100%*  N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manutenção  de  Sistemas  Administrativos

Corporativos - SEMUS
Serviços

de TI
SAF 100% 20% 20% 2.019 570.000,00 183.369,91

Elaborar 01 protocolo para materiais -Elaboração

de  protocolos  para  qualificar  o  atendimento

administrativo  dos  serviços  fora  da  relação

municipal. (Judicialização)

Protocolo
elaborado

SAVS 50% 10% 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Aquisição de Micro-ônibus de transporte sanitário  

Implemen
tar 74% 
do serviço
até 2019

SAF 74% ** -- 2.109 242.000,00 -- --

* Observações:*  Utiliza manual próprio da PMCI

* * Em proceso de licitação.

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

Implemen
tar 50% 
do serviço
até 2019

SAF 50% * -- 2.109 500.000,00 --

* Observações: Em proceso de licitação. 

 Aquisição de  03 (três) veículos Ambulância  Tipo 

A – Simples remoção  tipo Furgão de transporte 

sanitário 

Implemen
tar 27% 
do serviço
em 2019

SAF 27% * -- 2.109 510.000,00 --

* Observações: Em fase de elaboração de contrato.

Objetivo 11. Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com foco no acesso qualificado e humanizado. 

Ação Produto
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Construção e ampliação de unidade básica de 

saúde do Zumbi.

Unidade
construíd

a

SAP/
PROJE

TOS
25% * --

1.043 1.062.500,00 -- --

* Observações: Está sendo licitado. 

Reforma da unidade básica de saúde de Itaoca. Unidade
reformada

SAP/
PROJE

TOS
100% * -- 1.044 2.000,00 -- --



* Observações: Houve um contingenciamento de gastos por parte do Governo Federal o que afetou diretamente a proposta de

reforma por Emenda parlamentar, via fundo a fundo. 

Reforma de unidade básica de saúde do BNH de 

baixo. 
Unidade

reformada

SAP/
PROJE

TOS
100% * --

* Observações: Está em fase de planilhamento de manutenção. 

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
Respon

sável
Meta
2019

Meta realizada Ativida
de/

projeto
Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de

vigilância em saúde.

Aquisição
de

equipamen
tos

SAVS 50% -- -- 1.050 109.014,00 -- --

Manutenção  das  atividades  de  vigilância  em

saúde. 
Ações de
vigilância
realizadas

SAVS 100% 100% -- -- 100% 2.121 5.573.037,00 1.799.724,84 1.799.724,84

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

SAVS 75 70 70

Executar ações de apoio ao controle da qualidade

da água para consumo humano.
Ações

realizadas
SAVS 80% 30% 30%

Ampliar 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% 69,9% 69,9%



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% 37,8% 37,8%

Manutenção do centro de referência a saúde do

trabalhador – CEREST.

Manter
100% do
serviço

funcionando

SAVS 100% 100% -- -- 100%

2.115 318.014,00 79.840,77 79.840,77
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% 25% 25%

Aumentar  em 30% o número de  notificações de

doenças trabalho, até 2021.
Notificações
de trabalho

quantificadas
SAVS 10% 2% * 2%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Observações: Estão sendo realizadas palestras para sensibilização do registro das notificações de doenças de trabalho.

Implantação do novo código sanitário - Implantar o

Novo Código Sanitário.
Código

implantado
SAVS 45% 10% * 10%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Observações: Encontra-se na Câmara Municipal para apreciação. 

Implementação  e  monitoramento  do  programa

Vigidesastre,  conforme  normativas  vigentes  -

Estabelecer parceria com a Defesa Civil Municipal

e definir fluxo das ações a serem desempenhadas.

Parcerias
firmadas

SAVS 50% 50% * -- -- 50%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Observações: A Secretaria da Saúde ficou responsável no plano de contigênciamento de desastres: Realizar orientação e

disponibilização de hipoclorito. 

Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo

de Agente de Endemias 

Percentual 
de ACE's 
capacitados 

SAVS 100% 10% * 10%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
* Observações: A capacitação é realizada pela SESA. A SEMUS está em contato para realização da agenda. 




