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2 – MODIFICAÇÕES

Data Descrição da alteração Justificativa

21/05/2020

1. Alterar ação: "1.2.1 Realizar treinamentos anuais 
para qualificação das equipes da atenção básica - 
Intensificações das ações para oferta do pré-natal para
as gestantes", no objetivo 1.2.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020 2. Alterar ação: "1.3.4. Monitorar os casos de saúde 
mental no território da UBS ", no objetivo 1.3.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

3. Alterar ação: "1.3.8. Intensificar ações preventivas 
relacionadas a Politica Nacional de Alimentação e 
Nutrição – Qualificar equipe de trabalho em 
alimentação e nutrição", no objetivo 1.3.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

4. Alterar ação: "1.5.7. Manter na Atenção Básica pelo
menos 73% de beneficiários do Programa Bolsa 
Família com as condicionalidades de saúde ", no 
objetivo 1.5.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

5. Alterar ação: "1.6.1. Elaborar e implantar o 
protocolo de classificação de risco - Implantação e 
implementação da classificação de Risco e os 
protocolos de atendimento nas unidades de Pronto 
Atendimento. ", no objetivo 1.6.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

6. Alterar ação: "1.6.2. Capacitar os profissionais 
enfermeiros da urgência - Implantação e 
implementação da classificação de Risco e os 
protocolos de atendimento nas unidades de Pronto 
Atendimento ", no objetivo 1.6.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020
7. Incluir ação:  "1.6.3. Implantar central de 
ambulância 24 horas com protocolo de atendimento",  
no objetivo 1.6.

Esta ação – que estava prevista para execução
na  PAS  de  2021  -,  foi  reprogramada
(antecipada) para o corrente ano,  PAS 2020.

21/05/2020
8. Alterar ação: "1.6.8. Aparelhamento e 
reaparelhamento de unidade de pronto atendimentos. 
", no objetivo 1.6.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020 9. Alterar ação: "3.2.2.. Elaboração do programa de 
formação permanente para os Conselheiros. Inclusive 

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.



para os Conselhos Locais. ", no objetivo 3.2.

21/05/2020

10. Alterar ação: "4.1.1. Manter a Política Nacional de 
Educação Permanente na Secretaria Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através do Comitê 
de Educação Permanente do Município. ", no objetivo 
4.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020 11. Alterar ação: "5.1.1. Gestão administrativa da 
saúde ", no objetivo 5.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

12. Alterar ação: "5.2.2. Elaboração de protocolo para 
materiais para qualificar o atendimento administrativo 
fora da relação municipal. (Judicialização)  ", no 
objetivo 5.2.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

13. Alterar ação: "5.2.3. Elaborar protocolo de 
Medicamentos para qualificar o atendimento 
administrativo fora da relação municipal. 
(Judicialização) ", no objetivo 5.2.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

14. Alterar ação: "6.1.3. Manter parcerias intersetoriais
para intensificar as ações preventivas e educativas 
sobre sífilis congênita - Identificar potenciais parceiros 
nas entidades filantrópicas, privadas e do ensino.", no 
objetivo 6.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

15. Alterar ação: "6.1.13. 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. ", no 
objetivo 6.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020
16. Alterar ação: "6.1.14. Redução da incidência de 
sífilis congênita no município comparando com o do 
ano anterior ", no objetivo 6.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020

17. Alterar ação: "6.1.23. Ampliar (ou manter) a 
cobertura de HPV meninos para 50% - Realização de 
campanhas educativa e busca ativa na APS para 
melhorar cobertura vacinal. ", no objetivo 6.1.

Alterar  as  "metas"  prevista  para  o  primeiro
quadrimestre do corrente ano - 2020.

21/05/2020
18. Incluir ação: "6.2.11. Enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do covid19 " 
no objetivo 6.2.

Devido a situação emergencial enfrentada pelo
município no combate ao COVID-19, houve a
necessidade de  se  alterar  o  plano  de  ações
previsto para o ano de 2020, bem como seus
respectivos  recursos  orçamentarios  a  serem
executados  pela  SEMUS,  cujo  objetivo  é
contenção  do  processo  de  contaminação
ocoasioanada  por  esta  pandemia,  conforme
Art. 1º da Lei 7822 de 06 de maio de 2020. 



Diretriz nº 1 - Aprimoramento do sistema de serviços em Rede de Atenção à Saúde composta por redes temáticas para
garantir o atendimento oportuno do usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco
nas necessidades de saúde do território

Objetivo  nº  1.2 -  Aprimoramento  do  acesso  e  da  qualidade  dos  serviços  prestados  no  SUS,  com  ênfase  no
fortalecimento e na qualificação estratégica da saúde
Objetivo nº 1.2 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAP
1.2.1 Realizar treinamentos anuais para qualificação das 
equipes da atenção básica - Intensificações das ações para 
oferta do pré-natal para as gestantes

Treinamento
realizado 4 N/A N/A

Objetivo nº 1.3 - 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
Objetivo nº 1.3 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAP 1.3.4. Monitorar os casos de saúde mental no 
território da UBS 

Percentual de
pacientes monitorados 80%

N/A N/A

SAVS

1.3.8. Intensificar ações preventivas relacionadas a 
Politica Nacional de Alimentação e Nutrição – 
Qualificar equipe de trabalho em alimentação e 
nutrição

Equipe qualificada 70%

Objetivo nº 1.5 - 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
Objetivo nº 1.5 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAP

1.5.7. Manter na Atenção Básica pelo 
menos 73% de beneficiários do 
Programa Bolsa Família com as 
condicionalidades de saúde.

Beneficiários do Programa Bolsa
Família com condicionalidades de

saúde mantidas
73% N/A N/A



Objetivo  nº  1.6  -  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. 

Objetivo nº 1.6 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto
Valor Orçado

SAVS

1.6.1. Elaborar e implantar o protocolo de 
classificação de risco - Implantação e implementação
da classificação de Risco e os protocolos de 
atendimento nas unidades de Pronto Atendimento.

Protocolo elaborado
e implantado 30%

N/A N/A
1.6.2. Capacitar os profissionais enfermeiros da 
urgência - Implantação e implementação da 
classificação de Risco e os protocolos de 
atendimento nas unidades de Pronto Atendimento 

Enfermeiros
capacitados 25%

1.6.3. Implantar central de ambulância 24 horas com 
protocolo de atendimento

Central de
ambulância

implantada com
protocolo de
atendimento

100% 2.122 150,00

1.6.8. Aparelhamento e reaparelhamento de unidade 
de pronto atendimentos.

Aquisição de
equipamentos 100% 1.045 79.400,00

Diretriz nº 3 - Fortalecer a articulação entre espaços de participação social em todas as políticas públicas, com vistas
ao desenvolvimento de ações intersetoriais

Objetivo nº 3.2 - 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
Objetivo nº 3.2 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

CMS 3.2.2.. Elaboração do programa de formação permanente 
para os Conselheiros. Inclusive para os Conselhos Locais.

Número de
formações
realizadas

2 N/A N/A

Diretriz nº 4 -  Promoção da formação e desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde em
consonância com os princípios e diretrizes das políticas nacionais de educação permanente e de humanização

Objetivo nº 4.1 - Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os
profissionais da saúde
Objetivo nº 4.1 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado



SAP

4.1.1. 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
permanente municipal

mantida
100% N/A N/A

Diretriz nº 5 – Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação com foco em resultados
para o usuário, sustentados nos princípios da administração pública

Objetivo nº 5.1 - Dar condições adequadas para o suporte operacional das áreas administrativas
Objetivo nº 5.1 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020
Atividad
e/Projeto

Valor
Orçado

SAF 5.1.1. Gestão administrativa da saúde Ações administrativas
mantidas 100% N/A N/A

Objetivo nº 5.2 - 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
Objetivo nº 5.2 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAVS

5.2.2. Elaboração de protocolo para materiais para qualificar o 
atendimento administrativo fora da relação municipal. 
(Judicialização) 

Número de
protocolos
elaborado

85%

N/A N/A
5.2.3. Elaborar protocolo de Medicamentos para qualificar o 
atendimento administrativo fora da relação municipal. 
(Judicialização)

Protocolo
implantado 40%

Diretriz nº 6 – Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, 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.

Objetivo nº 6.1  - 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
Objetivo nº 6.1 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAP 6.1.3. Manter parcerias intersetoriais para intensificar 
as ações preventivas e educativas sobre sífilis 
congênita - Identificar potenciais parceiros nas 
entidades filantrópicas, privadas e do ensino

Parcerias mantidas 100% N/A N/A



6.1.13. 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.

Número de casos
confirmados 50%

6.1.14. Redução da incidência de sífilis congênita no 
município comparando com o do ano anterior 

Incidência de sífilis
congênita reduzida 10%

6.1.23. Ampliar (ou manter) a cobertura de HPV 
meninos para 50% - Realização de campanhas 
educativa e busca ativa na APS para melhorar 
cobertura vacinal.

Percentual de
cobertura de HPV
meninas na faixa

etária. 

80%

Objetivo nº 6.2 - 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
Objetivo nº 6.2 – Quadro de Metas

Respo
nsável Ação Produto Meta

2020

Ativida
de/

Projeto

Valor
Orçado

SAVS 6.2.11. Enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do covid19

Atividade 
Mantida 100% 2.198 776.748,92














