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I - Identificação

Município:
Santo Antônio da Patrulha - RS

Região de Saúde:
Bons Ventos – 18ª Coordenadoria Regional de Saúde
Endereço da Prefeitura:
Av. Borges de Medeiros, 456

Endereço da Secretaria Municipal da Saúde:
Rua Antônio Nunes Bemfica, 15

Prefeito Municipal:
Paulo Roberto Bier

Secretária Municipal da Saúde:
Daniela Guimarães Hablich

Diretor Departamento Técnico em Saúde:
Nivia Patricia Guimaraes

Diretor Departamento de Apoio e Infraestrutura:
Camila Fraga Moreira

Relator:
Joy Luiz Gomes da Silva
3

I – Introdução
A constituição Federal de 1988 estabelece normas quanto à elaboração e
encaminhamento dos projetos relativos ao PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de
diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual.
A Lei complementar nº141, e 13 de janeiro de 2012 estabelece os critérios
de rateio dos recursos de transferência para a Saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas de Saúde nas 3 (três) esferas de
governo.
A Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS – sistema Único de Saúde.
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da Saúde e, também sobre a organização e
o funcionamento dos serviços correspondente.
A Lei nº 7508, de 28 de junho de 2011 dispõe sobre a organização do SUS,
o planejamento da Saúde, a assistência à Saúde e a articulação Interfederativa.
A Portaria nº 2.135 de 25 de setembro de 2013 estabelece diretrizes para o
processo de planejamento no âmbito do SUS.
Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a
Programação Anual de Saúde do Município de Santo Antônio da Patrulha para o
exercício de 2017.
Ressaltamos que o presente documento é o instrumento que operacionaliza
as intenções expressas no Plano de Saúde 2014-2017 e têm por objetivo
anualizar suas metas, prever a alocação dos recursos orçamentários a serem
executados e, nos apresenta o produto de discussões promovidas no grupo de
trabalho composto pelo Gestor, por representantes das áreas técnicas, pelos
Coordenadores de Departamentos (ambos da Secretaria Municipal da Saúde) e
pelo Conselho Municipal de Saúde, com o intuito de fortalecer e qualificar a
construção dos processos e das praticas do Planejamento Integrado do SUS.
A Programação Anual de Saúde – PAS 2017, que tem papel fundamental
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na transparência da Gestão, teve como base para elencar como metas
prioritárias os indicadores pactuados com a Secretaria Estadual de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul, a Conferência Municipal de Saúde (realizada em
julho/2015) e, esta em conformidade com o Plano Plurianual - PPA e, portanto,
servirá de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual.
A construção do presente documento teve por metodologia de trabalho,
desde sua construção ate a publicação 7 (sete) etapas:
1. Coleta de informações e sugestões em parceria com todas as
Coordenações da Secretaria da Saúde;
2. Coleta de informações e sugestões junto ao Conselho Municipal de
Saúde;
3. Previsão Orçamentária;
4. Sintetização e organização das informações coletadas;
5. Revisão e aprovação das Coordenações da Secretaria da Saúde de
acordo com a previsão orçamentária e homologação do Secretario
da Saúde;
6. Apresentação, análise e aprovação do Conselho Municipal de
Saúde;
7. Publicação.
Os resultados e ações oriundos desta PAS irão compor o RAG – Relatório
Anual de Gestão.
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II – Programação das Ações
DIRETRIZ 1- 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 de atenção básica e de atenção especializada.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a manutenção, qualificação e ampliação do acesso da atenção básica.
Aumentar percentual de ação coletiva de
escovação dental supervisionada
Contratação de motoristas para possibilitar
as visitas domiciliares
Implantação do agendamento de consultas
por telefone
Implantar atendimento odontológico nas UBS
Vila Palmeira
Incentivar a prevenção das doenças
odontológicas em geral
Intensificar
acompanhamento
das
condicionalidades do Programa Bolsa
Família
Intensificar
programas
de
prevenção/promoção à saúde em áreas
urbanas
Intensificar
programas
de
prevenção/promoção à saúde no interior
Nomear
profissional
específico
para
coordenação da atenção básica
Prevenir e realizar busca ativa de casos de
câncer de boca
Reduzir o percentual de exodontia em
relação aos procedimentos preventivos e
curativos
Remapeamento de famílias usuárias dos
ESF’s

Pactuado –
indicador 5

Odontologia
Gestão

4011
4931

Consultas marcadas
por telefone
Pactuado - cobertura
populacional 48%

Gestão
Odontologia

20.000,00

Estado

100.000,00

União – Emenda

Odontologia
Pactuado –
indicador 3

EACS

Número de
atendimentos pelos
programas
Maior número de
atendimentos nas
Unidades Móveis
Profissional nomeado

Atenção Básica

Número de casos
acompanhados
Pactuado –
indicador 6

Odontologia

Famílias remapeadas

ESF

Atenção Básica
Gestão

Odontologia
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Objetivo 1.2 - Garantir 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.
Pactuado –
indicador 7 e 9
Atendimento
fisioterápico a
domicílio

Aumentar o número de procedimentos
ambulatorial de média e alta complexidade
Incentivar o atendimento em fisioterapia
domiciliar para pacientes com dificuldade de
locomoção

Gestão
Gestão

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências.
Aquisição de Ambulância

4292

Ambulância adquirida

Gestão/Hospital

100.000,00

Aquisição de Ambulância neonatal

4292

Ambulância adquirida

Gestão/Hospital

255.000,00

Aquisição de equipamentos para o Hospital

4292

Hospital equipado

Gestão/Hospital

859.800,00

Aquisição de equipamentos para UTI Móvel
Construção de Centro de Traumatologia

4293
4935

Gestão/Hospital
Gestão/Hospital

70.000,00
500.000,00

Construção do Centro Cirúrgico

4242

UTI equipada
Atendimentos em
traumatologia
Centro cirúrgico
concluído
Pactuado –
indicador 12

Gestão/Hospital

420.000,00

Pactuado –
indicador 16
Pagamento efetuado
ate o 5º dia útil
Pagamento repassado
assim que o Estado
depositar na conta do
FMS
Pactuado –
indicador 14

SAMU

Incentivar e divulgar o serviço de notificação
contínua da violência doméstica, sexual e
outras violências nas unidades de Saúde
Manter a cobertura da SAMU
Manutenção do contrato com o Hospital para
atendimento de urgência/emergência
Manutenção do contrato com o Hospital para
exames de mamografia
Reduzir óbitos nas internações Hospitalares
por infarto agudo do miocárdio

0040
4590

Estado – Consulta
Popular
Estado – Consulta
Popular
Estado – Consulta
Popular
Estado
União
Estado – Consulta
Popular

Vigilância

Gestão/Hospital

2.400.000,00

Gestão/Hospital

42.000,00

Município
União

Gestão/Hospital
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Reforma
e
ampliação
da
Urgência/Emergência do Hospital
Reorganizar o transporte, junto com o
Estado, e difundir o protocolo da rede AVC
agilizando o deslocamento no menor espaço
de tempo para à unidade de referência
regional

4242

Emergência
reformada e ampliada
Transporte
reorganizado e
Protocolo da rede
AVC difundido

Gestão/Hospital

400.000,00

Estado

Gestão/Hospital

Objetivo 2.2 – Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de atenção Saúde do SUS.
Incentivar ações da Central de Regulação
municipal, com mecanismos eficazes para o
controle de referências para exames,
consultas e procedimentos
Nomeação de médico regulador

4590

Número de
procedimentos
regulados

Gestão

Medico regulador
nomeado

Gestão

46.550,00

União

DIRETRIZ 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas e populações
de maior vulnerabilidade como a indígena, respeitando as suas especificidades regionais com a observância das práticas de saúde e as medicinas
tradicionais com cuidado integral.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de útero.
Fortalecer a parceria com a Liga Feminina
de Combate ao Câncer
Fortalecer ações da Unidade Móvel para
coleta de material para exames de câncer de
colo de útero
Fortalecer ações para facilitar o acesso ao
exame de mamografia
Fortalecer campanhas para coleta de
material para exames de câncer de colo de
útero
Incentivar a prevenção ao câncer de mama e
DST/AIDS, e o acompanhamento na
menopausa

Pactuado
Indicador 18 e 19
Pactuado
Indicador 18

Atenção Básica

Pactuado
Indicador 19
Pactuado
Indicador 18

Atenção Básica

Ações de prevenção
ao câncer de mama,
DST/AIDS, e
acompanhamento na
menopausa
divulgados

Atenção Básica

Atenção Básica

Atenção Básica
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Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
Fortalecer a investigação de óbitos de
mulheres em idade fértil
Fortalecer a investigação de óbitos maternos,
infantis e fetais
Fortalecer a linha de cuidados materno infantil
e a puericultura através da melhora da
integração com o PIM
Fortalecer o acompanhamento de crianças
vítima de maus tratos através do PIM e EACS
Fortalecer o acompanhamento vacinal através
de busca ativa
Incentivar ações do programa Cegonha
Patrulhense: Planejamento Familiar.
Incentivar atendimento odontológico prioritário
a gestantes e crianças com necessidades
especiais
Incentivar e facilitar o acesso ao exame de
sífilis para gestantes
Incentivar o acompanhamento da criança
através do programa SISVAN
Incentivar o acompanhamento domiciliar as
gestantes
e
crianças
pelas
agentes
comunitárias de Saúde
Incentivar o acompanhamento pré-natal, com
busca ativa as gestantes faltantes a consultas
e exames.
Incentivar o controle da medida uterina da
gestante, identificando percentuais fora do
padrão esperado por período gestacional.
Incentivar, através de campanhas, a
amamentação ate os 06 meses
Melhorar os registros de atendimento a
puericultura de modo que não haja
subnotificação

Pactuado
Indicador 27
Pactuado
Indicador 25 e 26
Número de visitas
das agentes do PIM

Vigilância

Crianças vítima de
maus tratos
acompanhadas
Pactuado
Indicador 35
Número de
atendimentos
Agenda prioritária

PIM

Pactuado
Indicador 22 e 28
Numero de crianças
cadastradas no
SISVAN
Pactuado
Indicador 23 e 24

Atenção Básica

Pactuado
Indicador 21

Atenção Básica

Medidas uterinas no
prontuário

Atenção Básica

Numero de eventos
realizados
0 (zero)
subnotificação

Atenção Básica

Vigilância
PIM

EACS
Atenção Básica
Odontologia

Atenção Básica

EACS

Vigilância
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Treinar as vacinadoras para que encaminhem
as crianças para atualização dos dados do
SISVAN

Cadastros do
SISVAN atualizados

Atenção Básica

Objetivo 3.3 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde da mulher para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
Incentivar a orientação para prevenção à
violência contra a mulher através de
palestras públicas em parceria com a Polícia
Militar e Ministério público

Numero de palestras
realizadas

Atenção Básica

DIRETRIZ 4 Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 4.1 - Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros
pontos intersetoriais.
Incentivo a prevenção ao uso de drogas
através do Programa saúde na Escola
Incentivar e manter oficinas terapêuticas
Incentivar o Programa Antitabagismo
Incentivar ações do Núcleo de Apoio aos
Dependentes Químicos e Familiares

4520

Numero de eventos
realizados
Oficinas terapêuticas
em funcionamento
Numero de
participantes
Dependentes
químicos
acompanhados e
familiares informados

CAPS
CAPS
CAPS
CAPS

DIRETRIZ 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e
fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.
Incentivar programas para a terceira idade,
como grupos de atividades físicas, trabalhos
manuais, terapia ocupacional, passeios e
integração em programas de voluntariado
Estabelecer prioridade ao idoso nos
atendimentos em saúde

Numero de eventos,
grupos formados

Atenção Básica

Filas identidades,
agendas abertas

Atenção Básica
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Incentivar o acompanhamento aos pacientes
com câncer e outra doenças terminais pelo
EACS/ESF
Incentivar ações relativas ao Programa
DST/AIDS com enfoque ao idoso
Incentivar programas de prevenção e
controle da Diabetes e Hipertensão
Implantação do Programa Saúde do Idoso
conforme prerrogativas previstas no estatuto

Acompanhamentos
registrados em visitas

EACS

Numero de ações
realizadas
Programas em
funcionamento
Programa Implantado

Epidemiologia
Assistência
Farmacêutica
Atenção Básica

Diretriz 6 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.
Incentivar ações para melhorar a proporção
de cura de casos novos de Tuberculose
Facilitar acesso ao exame anti-HIV para
pacientes com Tuberculose
Fortalecer ações para encerramento dos
casos de doenças com notificação
compulsória em até 60 dias
Fortalecer ações de notificação de doenças
ou agravos relacionados ao trabalho
Incentivar a realização do exame Anti-HCV
Incentivar as visitas domiciliares a imóveis
para controle da Dengue
Contratação de 01 Médico infectologista para
o Programa DST/AIDS
Contratação de 01 Psicólogo para o
Programa DST/AIDS
Contratação de 02 oficiais administrativos
Intensificar vistorias para licenciamento de
drogarias, postos de coleta e laboratório,
consultórios médicos, clínicas médicas,

Pactuado
Indicador 36
Pactuado
Indicador 37
Pactuado
Indicador 39

Vigilância

Pactuado
Indicador 39
Pactuado
Indicador 44
Pactuado
Indicador 52
Profissional
contratado
Profissional
contratado
Profissionais
contratado
Numero de vistorias

Vigilância

Vigilância
Vigilância

Atenção Básica
Vigilância
Gestão
Gestão
Gestão
Vigilância
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clinica odontológica com Raio X, indústria
beneficiadora de arroz
Reforçar a fiscalização nos comércios de
ambulantes
Implantar a referencia para acidentes do
trabalho (trabalhadores em saúde)

Numero de visitas de
fiscalização
Referência para
Acidentes de Trabalho
implantada

Vigilância
Vigilância

Objetivo 6.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais com ênfase no
Programa de aceleração do crescimento.
Canil funcionando

Vigilância

Incentivar programas de fluoretação e
cloração da água de poços em comunidades
do interior, que não são abastecidas pela
CORSAN, para prevenir a cárie dentária
Fomentar a parceria com a secretaria de
agricultura para implantação de bombas
dosadoras de cloro nos poços de interior;

Numero de poços do
interior com agua
fluoretada e com cloro

Vigilância

Numero de poços do
interior com agua com
cloro

Vigilância

Trabalhar para solução do problema de
animais, cachorros nas ruas, este estudo
deverá contar com auxílio da 18ª
Coordenadoria Regional de Saúde
Incentiva a análise de amostras de água
para consumo humano com atenção aos
parâmetros: Coliformes totais, cloro residual
livre e turbidez

Numero de animais nas
ruas

Vigilância

Pactuado
Indicador 53

Vigilância

Manutenção do Canil Municipal

Ação

4001

80.000,00

Diretriz 7 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Recurso
Orçamentários (R$)

Município – Taxas e
Alvarás

Origem dos
Recursos

Objetivo 7.1 – Organizar e facilitar o acesso a assistência farmacêutica.
Aquisição de medicamentos/insumos para
diabetes
Aquisição de fraldas

004040504770
4050

Medicamentos
distribuídos
gratuitamente
Fraldas distribuídas

Assistência
Farmacêutica

391.705,32

Município, Estado e
União

Assistência

100.000,00

Estado
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Criar a CAF – Comissão de Assistência
Farmacêutica

gratuitamente
CAF criada

Farmacêutica
Assistência
Farmacêutica

0,00

Diretriz 8 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos profissionais da
Saúde.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 8.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
Aumentar o numero de pontos do
Telessaúde implantados
Capacitar os profissionais da odontologia
para atendimento a pacientes com
necessidades especiais
Implantar o NUMESC – Núcleo Municipal de
Educação em Saúde coletiva para incentivar
a educação continuada para os profissionais
da Secretaria Municipal da Saúde;
Incentivar a melhoria da qualidade dos
atendimentos dos profissionais da Saúde
Incentivar o treinamento em gerenciamento
de resíduos de Saúde
Promover capacitações internas e externas
(em parceria com o Polo Universitário) para
os servidores sobre informatização
Proporcionar programas de ginástica laboral
para o trabalhador da área da saúde, que
envolva os profissionais de fisioterapia da
Secretaria Municipal da Saúde
Reforçar e incentivar a capacitação de
vacinadoras

Pactuado
Indicador 60
Profissionais
capacitados

Gestão
Odontologia

Pactuado
Indicador 57

Gestão

Qualidade dos
atendimentos
Numero de eventos
realizados
Numero de cursos
realizados

Gestão

0,00

Gestão
Gestão

Programa de ginástica
laboral implantado

Gestão

Vacinadoras
capacitadas

Epidemiologia

Objetivo 8.2 - Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na Região de Saúde.
Realizar concurso público para suprir vagas
conforme a necessidade

Pactuado
Indicador 61

Gestão
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Diretriz 9 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão
participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 9.1 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de
combate às endemias, educadores populares com o SUS.
Capacitação dos Conselheiros através da
busca de experiência junto a Conselhos de
ouros municípios
Capacitação dos Conselheiros através da
participação em cursos específicos
Custeio e fortalecimento do Conselho
Municípal de Saúde e do Conselho de
Entorpecentes
Enviar Programação Anual de Saúde ao
Conselho municipal de Saúde
Manter dados do Conselho atualizados no
Sistema
de
Acompanhamento
dos
Conselhos de Saúde - SIACS

0040

Conselheiros
capacitados

Conselhos

1.000,00

Município

0040

Conselheiros
capacitados
Conselhos ativos

Conselhos

1.000,00

Município

Conselhos

1.000,00

Município

Pactuado
Indicador 63
Pactuado
Indicador 64

Gestão

0040

Conselhos

Diretriz 10 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos

Objetivo 10.1 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Enviar Relatório anual da Ouvidoria para o
Gestor e Conselho Municipal de Saúde
Incentivar e divulgar ações da Ouvidoria
Programar o serviço de Ouvidoria itinerante
com ações periódicas nas Unidades de
Saúde do Município

4941

Relatório enviado

Ouvidoria

Numero de demandas
Numero de ações

Ouvidoria
Ouvidoria

40.000,00

União
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Diretriz 11 - Qualificação de serviços, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Recurso
Orçamentários (R$)

Origem dos
Recursos

Objetivo 11.1 – Qualificação do atendimento através da melhoria dos processos de trabalho
Contratação/Cedência de 01 contador e 01
assessor jurídico com o objetivo de formar
equipe do Fundo Municipal de Saúde
Contratação/Cedência de 01 coordenador de
TI
Contratação/Cedência de 01 engenheiro
com o objetivo de agilizar projetos evitando
assim perda de recursos
Criar/organizar setor de tomada de preços
na Secretaria da Saúde para agilizar os
processos licitatórios

Servidor contratado

Gestão

Servidor contratado

Gestão

Servidor contratado

Gestão

Setor organizado

Gestão

Diretriz 12 – Gerenciamento financeiro para qualificação e manutenção dos diversos departamentos e unidades básicas da Secretaria de Saúde
Ação
Código
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Recurso
Orçamentários (R$)
Recursos
Objetivo 12.1 - Manutenção de Recursos Humanos
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040Gestão
8.520.000,00
Município, Estado e
ate o 5º dia útil
servidores da Atenção Básica
4011União
4510
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040Gestão
900.000,00
Município e União
ate o 5º dia útil
servidores da Atenção Especializada
4590
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040
Gestão
580.000,00
Município
ate o 5º dia útil
servidores da Farmácia
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040Gestão
600.000,00
Município, Estado e
ate o 5º dia útil
servidores da SAMU
4170União
4620
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040
Gestão
2.500.000,00
Município
ate o 5º dia útil
servidores da Secretaria da Saúde
Pagamento efetuado
Manutenção da Folha de pagamento dos 0040Gestão
1.000,000,00
Município e União
ate o 5º dia útil
servidores das Vigilâncias em Saúde
47104760
15

Manutenção da Folha de pagamento dos
servidores do CAPS
Manutenção da Folha de pagamento dos
servidores do PIM
Materiais, insumos e demais serviços
necessários.

00404690
00404160

Pagamento efetuado
ate o 5º dia útil
Pagamento efetuado
ate o 5º dia útil
Secretaria da Saúde e
Unidades de Saúde
em funcionamento

Gestão

1.200.000,00

Município e União

Gestão

150.000,00

Município e Estado

Gestão

2.500.000,00

Município, Estado e
União

Objetivo 12.2 - Qualificação dos diversos departamentos e unidades básicas da Secretaria de Saúde
Aquisição de 01 veículo para a Vigilância
Aquisição de Equipamentos
Aquisição de TV e DVD para a sala de
espera da Epidemiologia para capacitações,
palestras
Aquisição de VAN para transporte de
pacientes
Construção/adequação do CAPS – Centro
de Atendimento Psicossocial
Construção/adequação do CEO – Centro de
Especialidades Odontológicas
Manutenção do suporte técnico ao software
gestor da Secretaria da Saúde –
Consulfarma
Organização da Policlínica Municipal de
modo em que haja distinção entre os
atendimentos especializados e os da
Atenção básica
Reforma ampliação do Posto Central
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde
Bom Princípio
Reforma e ampliação de prédio para
Vigilância
em
Saúde/Ecoponto/Canil
Municipal;

4931
4931

Unidades equipadas
Unidades equipadas

Gestão
Vigilância

50.000,00
550.000,00
4.000,00

União - Estado
União - Emendas
União - Emendas

4292

Aumento de vagas
para transporte de
pacientes
Obras concluídas/
CAPS funcionando
Obras concluídas/
CEO funcionando
Software funcionando

Gestão

120.000,00

Estado – Consulta
Popular

Gestão

500.000,00

União

Gestão

500.000,00

União

Gestão

70.000,00

Estado e União

Policlínica separada
da Atenção Básica

Gestão

400.000,00

União

Obras concluídas

Gestão

163.846,92

União

Obras concluídas

Gestão

330.600,00

União

Obras concluídas

Gestão

400.000,00

União

4935
4935
45104011

49354580
49354580
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IV – Resumo de Ações Realizadas em 2015/2016:
Ação
Adquirido Computadores para ESF’s
Adquirido Impressoras para ESF´s
Adquirido Tablets para ACS
Adquirido uniformes, jaquetas impermeáveis para ACS
Aumentado localidades visitadas pela Unidade Móvel de Saúde
Aumentado o número de ACS – Agentes Comunitárias de Saúde
Colocado grades e alarme nas Unidades de Saúde da Palmeira e
Miraguaia
Colocado grades na calçada lateral do Posto Central
Colocado grades nas portas laterais do Posto Central
Colocado Placas de identificação conforme normas do PMAQ nas
Unidades de Saúde
Construída escada de ligação Posto Central-DAÍ com cobertura
Construído deposito para pneus/ arquivo de documentos
Contratado 2 fisioterapeutas (Fisioterapia domiciliar)
Disponibilizado médicos especialistas em Neurologia, Urologia,
Cardiologia, Dermatologia e Cirurgião Vascular
Disponibilizados cursos de qualificação a servidores
Divulgação da Ouvidoria SUS (Folder’s, Radio e Jornal)
Nomeado Farmacêutico fiscal para Vigilância Sanitária
Realizado campanha para prevenção do Câncer de Próstata
Realizado campanhas de coletas de CP e coleta em fábricas de Calçados
Realizado campanhas de vacinação (Gripe, Pólio, HPV)
Reformado telhado Bom Principio
Nomeado Ouvidor do SUS

Recurso
Emendas Parlamentares União
Emendas Parlamentares União
Emendas Parlamentares União
Município
Município
União
PMAQ Município
União
União
PMAQ
União – PMAQ
União
Município
União - Município
União – Município
União/Municipio
Município
União, Estado e Município
União, Estado e Município
União, Estado e Município
PMAQ
Município – decreto 652-16
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V – Quadro Resumo da Previsão Orçamentária:

Orçamento 2016

26.599.198,01
PAS 2017

Arrecadação de recursos da União

8.051.000,00

Arrecadação de recursos do Estado

3.452.366,56

Arrecadação de Recursos do Munícipio

15.363.135,68

Total Geral PAS 2017

26.866.502,24

Santo Antônio da Patrulha 31 de agosto de 2016

_________________________
Daniela Guimarães Hablich
Secretária Municipal de Saúde

_________________________
Marcos Augusto Linden
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

_________________________
Paulo Roberto Bier
Prefeito Municipal de Santo
Antônio da Patrulha
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