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1. Apresentação 
 
   A Prefeitura do Município de SERRA DA RAIZ, ESTADO DA PARAÍBA, está sujeita ao 
regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do 
Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em 
cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; 
art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 03/2010 do TCE/PB, passa a apresentar o 
Relatório parte integrante da prestação de Contas 2019. 
 
   Os órgãos de Controle Interno do Município foram constantes a busca de uma estrutura 
capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, 
com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais 
da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, 
adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais. 
 
  
2. Introdução 

 

   Os órgãos de Controle Interno adotaram como referência o Relatório enviado em 2018, a 
fim de padronizar seus relatórios e passa a relatar os aspectos que condicionaram o comportamento 
contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão destes órgãos. 

  
   O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 demonstra que houve uma 

evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio das 
contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos 
negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.  

   Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2019, os órgãos de 
Controle Interno do Município, considerando a ausência de uma normatização municipal em relação à 
Controladoria, optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo 
de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de 
planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a 
legitimidade dos procedimentos. 

 

   Estes órgãos adotaram uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do 
município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do 



governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas 
pela administração.  

 

3. Analise dos textos legais. 
 
    
   Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do 
TCE/PB, os órgãos Controle Interno acompanharam a legalidade dos atos que geraram receitas e às 
despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento 
do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e 
posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de 
compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas 
com eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos.  
    
    
4. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
 
    Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, 
constatou-se que: 
 

•  Foram atingidas pela administração as metas propostas; 
 

•  Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas; 
 

 

•  As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população. 
 
 
   A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, 
não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e 
ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte. 
 
 
   Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos 
programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na 
LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações. 
 
   As ações executadas pelo Município, no exercício de 2019, voltadas a manutenção das 
atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, o atendimento às 
necessidades da população, e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas 
e prioridades estabelecidas. Portanto, os órgãos de Controle Interno consideram que a execução 
orçamentária de 2019 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na 
LDO. 
 
  
 5. Elaboração do Orçamento 
 
 
   A LOA configurou no Município, um instrumento de planejamento de receita e despesa, 
pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da 
população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município. 
 



   A LOA, para o exercício financeiro de 2019, foi elaborada atendendo as disposições 
contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO, tendo sido sancionada 
e vigorado por meio de Lei aprovada no ano de 2018. 
 
   Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais 
eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, 
discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na 
LDO e com a expectativa de receita para o exercício.  
 
   Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução 
média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificadas por meio de métodos estatísticos; os fatores 
conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e 
do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das 
receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente. 
 
   Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da 
análise de quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das 
despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; 
as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em 
caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação 
vigente.  
 
    
 
6. Execução do Orçamento 
 
   A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei n° 
4.320/64, LRF e demais legislações pertinentes.  
 

A programação financeira – Receita - foi elaborada com base: 
 

   - Na análise do comportamento de receita por receita; nas indicações e orientações dos 
técnicos que trabalham direta e indiretamente com a arrecadação; nas indicações com base na 
proporção de receitas realizadas no ano anterior; informações oriundas da proposta orçamentária 
aprovada para 2018; informações oriundas de receitas vinculadas estimadas. 
 
   Após a elaboração da programação da receita, foi estabelecido o Cronograma de 
Despesa, por meio de: 
 
   - Indicações baseadas no conhecimento das despesas fixas, tais como: folha de 
pagamento e encargos, água, energia, telefone, contratos, parcelamentos de dívidas e convênios; 
indicações baseadas na proporção de despesas realizadas no ano anterior; indicações dos técnicos que 
trabalham diretamente com a geração da despesa; informações oriundas da proposta orçamentária 
aprovada para 2019; informações do setor de pessoal da entidade; informações oriundas de receitas 
vinculadas estimadas; indicações das próprias unidades administrativas da entidade com relação à 
programação mensal de suas despesas; indicação das reservas técnicas; informações relativas aos 
valores a serem repassados mensalmente para a Câmara Municipal; previsão dos pagamentos dos 
restos a pagar de exercícios anteriores. 
    
  
  Alguns dos programas inicialmente inseridos no orçamento, não foram executados pela 
falta de recursos financeiros, outros foram substituídos para atender as prioridades da sociedade, em 
relação aos Programas de Governo e às Políticas Públicas. Em última análise a execução orçamentária 
atendeu as determinações legais e primou pela satisfação dos anseios da população. 
 
 



7- Créditos Adicionais Suplementares e Especiais  
 

   A abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias 
se deu em conformidade com a prescrição legal, respeitado o limite autorizado na LOA e a partir do 
alcance deste limite, através de prévia autorização legislativa.  
 

  Para abertura de créditos adicionais especiais em todos os casos foram observados os 
requisitos legais pertinentes e a existência de prévia autorização legislativa. 
 
  A crescente exigência de serviços pela população, assim como da demanda, justificam o 
crescimento das despesas, que se analisadas sob a elevação do incremento conclui-se por uma variação 
positiva. 
  
   
8 - Reserva de Contingência 

 

   Não ocorreu no Município, nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, 
portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos 
adicionais. 

 

 9. Avaliação da aplicação dos gastos com Pessoal 

 

   As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação à 
receita corrente líquida dentro dos limites legais. 

  

10. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos dos 
dispositivos constitucionais 

 
 10. 1 Aplicação no Desenvolvimento do Ensino  
 
   Como pode ser observado, os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
foram superiores a 25% (vinte e cinco por cento) da base de cálculo, atendendo o disposto no art. 212 
da Constituição Federal. 
 
     Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na 
conta bancária vinculada ao ensino. 
 
10.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB –  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
 
   Como podem ser observados, os gastos com a remuneração dos Profissionais do 
Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita 
arrecadada, atendendo a legislação vigente. 
 
   O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil (educação 
básica), mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal. Segue adiante Relatório das ações e atividades 
desenvolvidas no âmbito da Educação do Município, ao tempo em que o relatório de ações e atividades 
desenvolvidas pela equipe de apoio ao desenvolvimento de ensino, a seguir. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SERRA DA RAIZ 

 
ANO: 2019 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 

Tendo a Educação como eixo estruturante que pode garantir o desenvolvimento humano, 

dada a capacidade de reduzir desigualdades sociais mediante a equalização das oportunidades de 

ensino/aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação vem, por meio deste, relatar as ações 

desenvolvidas durante o ano de 2019, bem como apresentar um demonstrativo acerca da 

execução das atividades direcionadas à Educação Municipal explicitando de forma transparente 

as ações desenvolvidas que ratificam os investimentos para a realização e oferta na educação 

pública municipal.  

           Todo o trabalho foi desenvolvido de maneira coletiva entre: Secretaria Municipal de 

Educação, corpo docente e discente das escolas, dos Conselhos Escolares, Conselho Municipal 

de Educação, CACS-FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar - CAE, Conselho Tutelar, 

pais e/ou responsáveis pelos (as) alunos (as), como também o efetivo apoio da Gestão Municipal. 

Todo o trabalho desenvolvimento tem como objetivo principal uma aprendizagem que possibilite 

a transformação da realidade das nossas crianças, jovens e adultos, além do desenvolvimento 

crítico e participativo, alicerçado no direito e no respeito à diversidade e sempre pautado na 

valorização e comprometimento de todos os agentes educacionais da rede para que se possa  

proporcionar uma educação de qualidade que assegure efetivamente o aprimoramento dos 

profissionais da educação em que o principal desafio é potencializar a qualidade do ensino 

ofertado, conciliando o acesso e a  aprendizagem dos nossos alunos de forma eficiente, 

assegurando assim o direito de aprender de todos. 

  
    DIRETRIZES OPERACIONAIS 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação procura assegurar o atendimento às necessidades 

educacionais com ações direcionadas que atendam a cada unidade de ensino a partir das 

peculiaridades de cada uma. 

 Fundamentados no Plano de Municipal de Educação (PME) e norteados pelo calendário 

escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Ensino e devidamente aprovado pelo CME 
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(Conselho Municipal de Educação), as ações e projetos foram executados dentro dos prazos 

previstos. 

      A Rede Municipal de Ensino atendeu no ano de 2019: 645 alunos (as), 

conforme quadro demonstrativo abaixo: 

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO – 2019 

Níveis e Modalidades Unidades Matrículas 

Educação Infantil – Creches 1 94 

Educação Infantil – Pré-escola 5 70 

Anos Iniciais 5 157 

Anos Finais 1 94 

Educação de Jovens e Adultos 6 230 

                                        Total 645 

                       Educacenso  - SME 

Através de uma gestão democrática, as escolas são responsáveis por construir uma 

educação voltada para a transformação da sociedade, pela definição de seus objetivos de forma 

intencional, com sentido explícito e compromisso definido coletivamente e devidamente 

orientados por seus PPP’s (Projeto Político Pedagógico). As escolas são monitoradas e 

orientadas em suas atividades de rotina e sequenciais por seus coordenadores que contribuem 

ativamente para execução dos projetos implantados. 

  

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 Jornada Pedagógica; 

 Projetos Educacionais Norteadores; 

 Reuniões para Avaliação de Desempenho; 

 Formações continuadas (PNAIC/SOMA); (BNCC), (PROVA BRASIL); 

 Atividades Pedagógicas e Culturais 

 Avaliação Interna (Provinha Municipal) 

 Avaliações Externas (Avaliação SOMA, Avaliação do SAEB) 

. 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 
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                Os trabalhos e ações planejadas e desenvolvidas nas escolas municipais receberam 

total apoio da Prefeitura Municipal através da Gestora Adailma Fernandes da Silva Lima, 

contribuindo ativamente para a execução dos mesmos. 

         Entre as ações permanentes destaca-se e execução físico-financeira sob a responsabilidade 

do órgão gestor na estruturação das escolas através de reformas e/ou restauração dos 

estabelecimentos, aperfeiçoamentos dos profissionais da educação, fardamentos, merenda 

escolar, material escolar e de expediente. 

        A Secretaria Municipal de Educação realiza periodicamente reuniões com gestores e 

coordenadores no intuito de avaliar os trabalhos, oportunizando às reivindicações necessárias 

para melhoria no atendimento no cotidiano escolar e repasses de informações pertinentes à essa 

Secretaria. 
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         Iniciamos o ano letivo com a realização da Jornada Pedagógica com a participação de todos 

os professores da Rede Municipal de Ensino contemplando todas as modalidades da rede: 

 Educação Infantil 

 Fundamental I 

 Fundamental II 

 EJA/PEJA 

 Novo Mais Educação 

 Mais Alfabetização 

 

A Jornada Pedagógica 2019 foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Foco 

Consultoria e outros colaboradores locais. Contamos com a presença dos gestores escolares, 

professores e todos os que fazem a Secretaria Municipal de Educação. 

Investir em capacitações para contar com multiplicadores engajados e atualizados, 

visando portanto, uma qualificação adequada de uma prática pedagógica voltada para a 

construção do saber na formação de futuros cidadãos é um compromisso da Gestão. Dito isto, o 

primeiro passo para obter sucesso nessa empreitada é fazer com que a instituição valorize cada 

um dos seus profissionais. Dessa forma, cada um se sentirá seguro e valorizado para se expor e 

mostrar as suas capacidades, seus conhecimentos e seus métodos, buscando uma educação de 

qualidade na aquisição de novos conhecimentos em prol do desenvolvimento intelectual e, 

sobretudo, contribuir para a melhoria do processo educacional. 
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A Secretaria de Educação tem implementado à educação municipal através de formações 

continuadas como processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

docente, com o objetivo de promover aprendizagens significativas. 
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Os alunos das escolas municipais são avaliados pela secretaria através da aplicação da 

prova municipal, a qual nos fornece um diagnóstico do ensino e da aprendizagem, bem como das 

avaliações externas, onde os resultados servem como indicadores para o IDEB Municipal para 

investimentos e implementação de políticas públicas. 

 

 

 

 

 

Ressaltamos a importância dos Programas Federais que vêm fortalecer à educação, com 

novos modelos  que consideram a diversidade de saberes, a diversidade da condição de cada 

aluno e assim facilitando um ensino e aprendizagem mais significativo. 
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Programa Saúde na escola – PSE. Política intersetorial entre o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação na perspectiva da ação integral – prevenção promoção e atenção à saúde 

das crianças das escolas públicas. Suas ações são realizadas pelas equipes da Saúde da Família 

em parceria com os professores e demais profissionais nas escolas. 

Em parceria com as Secretarias de saúde, Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social, 

Atividades são desenvolvidas nas escolas. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das iniciativas do Governo 

Federal junto a Gestão Municipal visando uma melhor qualidade na merenda das escolas.  

 

 

 

Com o PNAE todos os alunos da educação básica matriculados nas escolas do Município 

consomem frutas, hortaliças, verduras, dentre outros produtos saudáveis, fornecidos pelos 

produtores locais. 
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Atividades Culturais e pedagógicas são desenvolvidas em todos os segmentos da 

educação municipal. 
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AÇÕES DIVERSAS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Para compreender as escolas e seus resultados é preciso basear-se no contexto cultural na 

qual está inserida, facilitando assim o dinamismo de um saber necessariamente relacionado com 

a realidade local. 

Este relatório buscou apresentar de forma breve, o esforço de sistematização das ações, 

projetos e programas que foram realizados por esta Secretaria no ano de 2019, bem como a 

efetivação das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação. 

Dessa forma, prestamos contas enquanto gestão municipal de educação a toda população 

Serrana do nosso compromisso com a educação e a preocupação de fazer sempre o melhor, de 

forma clara, eficiente e levando em consideração as pessoas, preparando-as para exercer a 

cidadania e potencializando o caminho que os levará ao mercado de trabalho. 

Portanto, este documento servirá para orientação dos profissionais envolvidos na Rede 

Municipal de Educação e as ações pedagógicas nos diversos segmentos a fim de proporcionar 

novas estratégias e planejamentos para os próximos anos, edificando quantitativos significativos 

à educação municipal.  

 
11. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos 
dos dispositivos constitucionais 
   A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser 
aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% 
(quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências. 
 
   Conforme pôde ser observado no exercício de 2019 o Município aplicou, nas 
ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice superior, atendendo desta 
forma a Emenda Constitucional nº 29/00. Em seguida, relatório desenvolvido pela Secretaria de 
Saúde do Município. 
 

Fundo Municipal de Saúde de Serra da Raiz 
CNPJ: 11.594.437/0001-17 

RUA LARGO DA MATRIZ S/N 
Telefone (83) 3684-1107 –E-mail: sec.saude.serra@gmaill.com 

58.260-000-SERRA DA RAIZ -PB 
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 
2019 

 
 
Ano: 2019 

Município: Serra da Raiz -PB 

Gestor: Anderson Fernandes Bezerra Duarte / Thiago Antônio Fernandes 
B. Duarte  

Prefeita: Adailma Fernandes da Silva 
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INTRODUÇÃO 

 
A Programação Anual de Saúde (PAS) para o ano 2019, constitui um 

instrumento de gestão que evidencia a execução de estratégias para a qualificação 

dos serviços de saúde do município, através dos objetivos de eixos priorizados no 

Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e as ações a serem desenvolvidas para o 

alcance de metas, que irão nortear os compromissos para o ano vigente, 

lembrando que se faz necessário levar em consideração a articulação com o estado 

e a união para o avanço e execução de parte das propostas pactuadas. 

Para a elaboração da PAS 2019 houve o envolvimento dos profissionais de 

saúde e da gestão que colaboraram na estruturação deste instrumento. Os 

conselheiros de saúde puderam opinar no processo de construção visto que serão 

parceiros no monitoramento destas ações no município. 

A Portaria nº 2.135/2013 define a Programação Anual de Saúde (PAS) 

como “o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de 

Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a 

alocação dos recursos orçamentários a serem executados” 

Ainda de acordo com a Portaria supra citada, a PAS deve conter: a definição 

das ações que, no ano especifico, garantirão o alcance dos objetivos e o 

cumprimento das metas do Plano de Saúde; a identificação dos indicadores que 

serão utilizados para o monitoramento da PAS; e a previsão da alocação dos 

recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS; 
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      AÇÃO ESTRATEGICA: ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

DIRETRIZ 1: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em 

tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento 

das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e 

especializada; 

 

 
OBJETIVO: Implementar  a  Política  de  Atenção  Básica  no  município  na 

perspectiva da promoção, prevenção e cuidado integral nos ciclos da vida. 

 
Nº DESCRIÇÃO DA META AÇÃO INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA META 

    
01 Aderir e realizar 80% das 

ações do Programa Saúde 
na Escola-PSE 

Realização das ações pactuadas 
nas Escolas e Alimentação do 
Sistema do E-SUS; 

 
Realização de campanhas 
educativas, implementando as 
ações de promoção de saúde e 
prevenção de doenças. 

Nº de ações 
pactuadas 
realizadas nas 
escolas públicas. 

02 Manter a adesão ao 
Programa Mais Médico em 
50% das ESF 

Manutenção da adesão e garantia 
das condições de trabalho e 
monitoramento das atividades 
realizadas  pelo Médico da ESF 
vinculado ao  PMM 

Percentual de 
médico do   PMM 
atuando no 
Município 

03 Garantir o acesso 
qualificado com 80% de 
resolutividade nos serviços 
de Atenção Básica do 
município 

Promoção do acesso e 
continuidade do cuidado com 
resolutividade na Estratégia de 
Saúde da Família afim de 
diminuir as internações por 
condições sensíveis a Atenção 
Básica; 

Percentual de atendimentos 
Realizadas por 
Profissionais da 
Estratégia de saúde da 
Família. 
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04 Acompanhar, monitorar e 
avaliar as 80% das ações e 
serviços pactuados na 
adesão ao PMAQ das 
Equipes de Saúde da 
Família e NASF 

Acompanhamento, 
monitoramento  e avaliação das 
ações e  serviços realizados 
pelos profissionais da Estratégia 
de Saúde da Família 

Percentual de ações e serviços 
pactuados na adesão do 
PMAQ acompanhados, 
monitorados e avaliados 

05 Promover a atenção 
integral à saúde do Homem 
com a Implantação e 
Implementação da Política 
de Atenção Integral à 
Saúde do Homem em 
100% das Unidades 
Básicas de Saúde do 
município; 

Promoção de atividades 
direcionadas para o controle de 
álcool de drogas no município 

 

Ofertar exames preventivos de 
câncer de próstata para  homens 
com mais de 40 anos de idade 

Percentual de ações 
desenvolvidas para atenção 
integral a saúde do homem 
nas UBS’s 

06 Promover a atenção integral 
à saúde da mulher com a 
Implantação e 
Implementação da Política 
de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher em 100% das 
Unidades Básicas de Saúde 
do município 

Desenvolvimento de ações 
voltadas para o acompanhamento 
das mulheres no planejamento 
familiar, pré natal, parto e 
puerpério; 

 

Realização de incentivo ao 
aleitamento materno 

 

Orientação às gestantes no pré 
natal quanto ao parto saudável, 
observando os critérios para a 
escolha do tipo de parto; 

 

Realização de exames 
citopatológicos em no mínimo 
1/3 das Mulheres em Idade Fértil 
na faixa etária de 25 a 64 anos 

 

Realização de ações de controle 
e prevenção de câncer de colo de 
útero e mama; 

 

Realização de ações 
programadas para as mulheres 
no Plano de Saúde Sexual e 
Reprodutiva; 

Percentual de Unidades de 
Saúde da Família com ações de 
promoção a saúde da mulher 
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07 Promover a atenção integral 
à saúde da criança com a 
Implantação e 
Implementação da Política 
de Atenção Integral à Saúde 
da Criança em 100% das 
Unidades Básicas de Saúde 
do município; 

Aquisição de balança 
antropométricas infantis e fitas 
métricas para as atividades do 
PSE e VAN, na avaliação e 
acompanhamento nutricional 

 
Ampliação do acesso a 
vacinação das crianças menores 
de 5 anos 

 

Conscientização dos pais para o 
acompanhamento do  calendário 
básico de vacinação da criança, 
no acompanhamento das 
crianças menores de 5 anos; 

Percentual de UBS’s com 
ações de promoção a 
saúde da criança 

08 Promover a atenção integral 
à saúde do adolescente com 
a Implantação e 
Implementação da Política 
de Atenção Integral à Saúde 
do Adolescente em 100% 
das Unidades Básicas de 
Saúde do município 

Avaliação, planejamento e 
gestão de ações de saúde 
voltadas para tendência da 
gravidez das adolescentes 

Disponibilização de 
preservativos e contraceptivos 
para adolescentes sexualmente 
ativos; 

 

Realização de intensificação de 
vacinação para adolescentes nas 
escolas públicas e ações 
itinerantes; 

 

Realização de ações 
programadas para os 
adolescentes no Plano de Saúde 
Sexual e Reprodutivo; 

Percentual de 
Adolescentes acompanhadas 
na Estratégia de Saúde da 
Família 
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09 Promover a atenção integral 
à saúde do Idoso com a 
Implantação e 
Implementação da Política 
de Atenção Integral à Saúde 
do Idoso em 100% das 
Unidades Básicas de Saúde 
do município 

Garantia da Atenção Integral a 
Saúde da Pessoa Idosa, com 
estimulo ao envelhecimento 
ativo e fortalecimento das ações 
de promoção da saúde e 
prevenção de doenças; 

 
Acompanhamento dos idosos com 
doenças crônicas; 

 
Realização de ações estratégicas p 
idosos do Plano Saúde Sexual e 
Reprodutiva; 

Percentual de UBS com ações
promoção a saúde do idoso 

10 Implementar e manter ações 
de imunização em 100% 
das Unidades de Saúde da 
Família 

Intensificar o acesso a vacinação 
nas Unidades Básicas de Saúde 

Percentual de Unidades com 
ações de imunização. 

11 Realizar semestralmente 
uma ciranda da saúde no 
município 

Realização de ações itinerantes de 
saúde conforme o plano de saúde 
sexual e reprodutivo 

Número de ações itinerantes 
realizados no município 

12 Ampliar o apoio matricial, 
implementando 80% das 
ações do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família 

Realização de reuniões de 
matriciamento com os 
profissionais da ESF e NASF 

 
Realização de atendimento 
domiciliar compartilhado 

 
Realização de atividade coletiva 
compartilhada 

Percentual de implementação 
do matriciamento do NASF 
nas ESF. 

 
 

OBJETIVO: Implementar o monitoramento e avaliação da Atenção Básica 
 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Implantar e qualificar do 
Programa Academia da Saúde, 
ampliando a oferta de serviços 
de promoção da saúde para 
80% dos usuários do SUS 

Contratação de pessoal de nível superior e 
médio (oficineiro) 

 
Aquisição de equipamentos, insumos e 
materiais de consumo 

 
Criação de grupos conforme a perfil 
situacional do município 

Percentual de serviços 
ofertados na Academia da 
Saúde 
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Realizar oficinas 
quadrimestralmente de 
monitoramento e avaliação 
das ações de Atenção básica 
para os profissionais de 
saúde do município, com foco 
nos eixos prioritários 

Realização de oficinas de Educação 
Permanente direcionadas para  o 
fortalecimento da  Atenção Básica com os 
profissionais de saúde do município. 

Número de oficinas 
realizadas 

Implantar e implementar o 
Prontuário Eletrônico-PEC, 
em 50% das Unidades de 
Saúde do município 

Implantação do PEC eletrônico nas Unidades 
de Saúde 

 
Ampliação de acesso a internet nas Unidades 
Básicas de Saúde 

Percentual de 
Prontuários 
Eletrônicos implantados no 
município. 

Adquirir fardamentos para 
100% dos profissionais de 
Saúde da atenção Básica 

Aquisição de fardamentos para profissionais 
da Estratégia de Saúde da Família, ACS’s, 
ACE ,NASF e Academia da Saúde. 

Percentual de fardamentos 
adquiridos 

Promover a garantia de 
melhoria de acesso e da 
qualidade da atenção básica- 
PMAQ em 100% dos 
estabelecimentos de saúde 

 
Acompanhamento de indicadores de 
desempenho pactuados no PMAQ; 

Percentual de 
estabelecimentos com 
melhoria de acesso e 
qualidade; 

Acompanhar, monitorar e 
avaliar 80% das ações e 
serviços pactuados na adesão 
ao PMAQ das Equipes de 
Saúde da Família e NASF 

Acompanhamento, monitoramento 
e avaliação das ações e serviços realizados
pelos profissionais da Estratégia de Saúde
Família 

Percentual de profissionais 
que aderiram ao PMAQ, 
acompanhados e 
monitorados 

OBJETIVO: Ampliar e manter a cobertura e a oferta de serviços de saúde no 
município 

 
META AÇÃO INDICADOR 

Reformar, manter e reparar 
100% das estruturas físicas 
dos Serviços de Saúde; 

Manutenção da infra estrutura adequada 
as ações e serviços a serem ofertados na 
UBS 

Percentual de estruturas 
físicas reformadas e 
mantidas no município 

Manter 100% do Programa 
de Estratégia de Saúde da 
Família – ESF 

Garantir o funcionamento pleno de todas 
as Unidades de Atenção Básica com RH, 
materiais de custeio; 

 
Manutenção e aquisição de equipamentos 
e veículos para ações e serviços da 
Atenção Básica 

Número de Unidades em 
funcionamento 

Ampliar para 100% a 
cobertura de assistência de 
Saúde Bucal para população 
da zona rural 

Implantação da Estratégia de saúde Bucal 
na Unidade Básica da zona rural 

Percentual de cobertura de 
ESB 
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Manter o funcionamento de 
80% dos postos âncoras, 
ampliando a assistência à 
saúde na área rural do 
Município 

 
Garantia de materiais de custeio para os 
postos de saúde na zona rural 

Percentual de Postos 
âncoras em funcionamento; 

Reformar/ reparar/ equipar 
100% das Unidades Âncoras 

Adequação da estrutura física de Posto de 
Saúde/ âncora 

Percentual de postos 
âncoras reformados, 
reparados e equipados 

Ampliar em 50% ações de 
Promoção da saúde voltadas 
para Jovens e adolescente 
através da Academia da 
Saúde; 

Criação de grupos direcionados para 
jovens e adolescentes na Academia da 
Saúde 

Percentual de grupos para 
jovens na academia da 
Saúde 

Reformar, adequar e manter 
a estrutura física da 
Academia da Saúde 

Adequação manutenção e reforma da 
estrutura física da Academia da Saúde 

Número de reformas 
realizadas na Academia da 
Saúde 

Promover e dar continuidade 
a 50% das ações educativas 
do Programa Academia da 
Saúde e Núcleo de Apoio a 
Saúde da família; 

Implementação de ações educativas de 
promoção da saúde realizadas pelo NASF 
e Academia da Saúde 

Percentual de ações 
educativas realizadas 

 
 

OBJETIVO: Implementar as ações da Estratégia de Saúde Bucal 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Desenvolver ações mensais 
de promoção de saúde bucal 
trabalhando de forma 
intersetorial 

Realização de ações coletivas de 
escovação dental supervisionada nas 
escolas públicas, creches, ações e eventos 
do município 

Número de ações de saúde 
bucal realizadas 

Realizar manutenção de 
100% dos equipamentos 
odontológicos existentes no 
município de forma 
continuada 

Garantia de manutenção de equipamentos 
odontológicos 

Número de atendimento 
realizados 

Realizar acolhimento de 80% 
da demanda espontânea em 
tempo integral e organizar o 
atendimento programático 
integrado a assistência em 
saúde bucal; 

Realização de atendimento programático e 
espontâneo na ESB 

Número de atendimentos 
realizados 

Adquirir 80% dos materiais e 
insumos para o 
desenvolvimento das ações 
do PSE; 

Aquisição de matérias e insumos 
suficientes para o desenvolvimento das 
ações do PSE 

Percentual de materiais e 
insumos adquiridos 

Adquirir e manter gabinetes 
odontológicos e 
equipamentos na qualificação 
dos atendimentos de saúde 
bucal; 

Aquisição de equipamento odontológico Número de gabinetes 
odontológicos adquiridos 
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OBJETIVO: Aprimorar as ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Realizar de visitas 
domiciliares em 80% dos 
casos prioritários 

Realização de visitas domiciliares 
compartilhadas com a equipe da 
Estratégia de Saúde da Família 

Número de visitas 
domiciliares realizadas 

Aumentar em 10% os 
atendimentos individuais 
compartilhados (Consultas 
conjuntas) com os 
profissionais das equipes 
vinculadas. 

Realização de atendimentos individuais 
compartilhados com as equipes de 
estratégia de Saúde da Família 

Percentual de atendimentos 
compartilhados realizados 

Ampliar em 10% a 
realização de ações 
estratégicas de Cuidado às 
pessoas com doenças 
crônicas com a equipe de 
AB; 

Realização de ações estratégicas de 
cuidado as pessoas com doenças crônicas 
com a ESF 

 
Implantação de PICS para tratamento da 
dor do tipo auriculoterapia 

Percentual de ações 
realizadas 

Discutir, atender e 
acompanhar, junto com a 
equipe de AB 50% casos de 
uso abusivo, prejudicial ou 
dependente de álcool ou 
outras drogas; 

Realização de busca ativa de usuários de 
álcool e/ou outras drogas 

Percentual de 
acompanhamento de 
dependentes de químicos na 
AB 

Acompanhar a situação 
alimentar e nutricional, 
fomentando ações de redução 
da desnutrição infantil e 
obesidade em 20% dos 
escolas públicas 

Acompanhamento de situação alimentar e 
nutricional nos escolares 

Percentual de 
acompanhamento de 
situação alimentar e 
nutricional em escolares 

Desenvolver e apoiar 50% 
das equipes de AB, no 
planejamento de estratégias 
de vigilância alimentar e 
nutricional, com vistas a 
identificação de prioridades 
para organização da atenção 
nutricional para a população 

Realizar antropometria nas ações 
itinerantes para identificação e 
planejamento da atenção nutricional; 

Percentual de apoio das 
equipes de AB na 
Vigilância alimentar e 
nutricional 

 
 

2.  AÇÃO ESTRATÉGICA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
DIRETRIZ 2 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de 

vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idoso), considerando as 

questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de 

vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas 

rede temáticas e nas redes de atenção à saúde. 
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OBJETIVO: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade 

e em tempo adequado, ao atendimento de necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da atenção especializada 

META AÇÃO INDICADOR 
Implantar e implementar o 
Complexo Regulador 
municipal, integrando 50% 
dos sistemas informatizados 
nas unidades, serviços e 
setores 

Implantação do Complexo Regulador 
integrado a ESF da zona urbana 

Percentual de Complexo 
regulador implantado 

Oferecer 100% do acesso de 
pacientes aos exames 
laboratoriais de análises 
clinicas 

Garantia de acesso aos exames 
laboratoriais básicos para a população 

Percentual de exames 
realizados 

Oferecer acesso a 50% 
exames de ultrassonografia e 
eletrocardiograma para a 
demanda reprimida do 
município; 

Realização de exames de ultrassonografias 
e eletrocardiograma para demanda 
reprimida do município; 

Percentual de exames 
realizados 

 

 

OBJETIVO: Aprimoramento da Rede de Urgência e Emergência 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Realizar e ampliar em 20% 
os serviços de Urgência 
Básica na UBS da zona 
urbana 

Manutenção de insumos e materiais para 
atendimento de urgência da ESF 

Percentual  de  serviços  de 
urgência realizados na UBS 

Garantir 80% das ações do 
Serviço de Atenção Móvel – 
Ambulância tipo A 

Manutenção da ambulância tipo A com 
materiais e insumos 

 
Aquisição de equipamentos necessários 
para urgência móvel 

 
Manutenção da viatura com combustível e 
revisão continuada 

Percentual de ações de 
serviço móvel realizadas 

Garantir fardamento e EPI 
para 100% dos profissionais 
que trabalham na urgência 
básica 

Aquisição   de   fardamento   e   EPI   para 
profissionais que trabalham na urgência 

Percentual profissionais 
com fardamento e EPI na 
urgência 

Adquirir 80% dos 
equipamentos básicos para a 
qualificação dos trabalhos de 
urgência e emergência no 
município; 

Aquisição de equipamentos básicos para os 
trabalhos de Urgência e Emergência 

Percentual de equipamentos 
adquiridos 
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OBJETIVO: Implantação da Rede Psicossocial Regionalizada 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Acompanhar 100% dos 
pacientes com TM e usuários 
de Crack e outras drogas na 
atenção básica e encaminhar 
os casos mais graves 

Garantia de atendimento aos usuários de 
crack e outras drogas na ESF com 
encaminhamento dos casos necessários. 

 
Acompanhamento de pacientes com 
transtornos mentais na UBS 

Percentual de atendimento 
de pacientes com TM na 
UBS 

 
 

OBJETIVO: Manter a política de Atenção aos Portadores de Necessidades 

Especiais-Rede do cuidado á Pessoa com Deficiência 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Reduzir os encaminhamentos 
em até 3% dos pacientes 
portadores de deficiência nos 
serviços de referência. 

Garantia de transporte para reabilitação 
e continuidade de atendimento na 
referência 

Percentual de portadores 
de deficiência 
encaminhados para a 
referencia 

Garantir 50% de 
acessibilidade aos portadores 
de deficiência física; 

Acolhimento aos portadores de 
deficiência física com acessibilidade e 
resolutividade garantida na ESF 

Percentual de 
acessibilidade garantida 
na ESF 

Realizar um levantamento do 
perfil situacional e 
acompanhar 100% dos 
pacientes com deficiência 
motora, auditiva, visual e 
intelectual 

Realização de busca ativa de pacientes 
com deficiência no municipio 

Percentual de pacientes 
cadastrados 

 
 

OBJETIVO: Implementação Rede Cegonha 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Implantar de triagem 
neonatal para 100% dos 
recém nascidos de mães 
residentes no município 

Realização de triagem neonatal no 
munícipio 

Percentual de recém 
nascidos com testes do 
pezinho realizado no 
município 

Manter a realização de testes 
rápidos para 100% das 
gestantes no pré natal; 

Ampliação do acesso ao pré-natal, com 
realização de testes rápidos para sífilis, 
HIV e Hepatites Virais em gestantes e 
no parceiro. 

Percentual de exames 
realizados 

 
 

3. AÇÃO ESTRATÉGICA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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DIRETRIZ 3:  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: Implementar as ações e Vigilância Sanitária 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Cadastrar e alimentar 
mensalmente os serviços 
realizados de Vigilância 
Sanitária no SCNES; 

Cadastramento e alimentação dos 
serviços de Vigilância Sanitária no 
SCNES 

Número de serviços 
realizados alimentados 
no sistema 

Realizar no mínimo seis 
grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas 
necessárias a todos os 
municípios; 

Realização de ações de vigilância 
sanitária conforme o Plano VISA 

Número de ações de 
Vigilância Sanitária 
informadas no SIA 

Adquirir 100% dos materiais, 
insumos e equipamentos 
necessários para ações 
propostas no Plano Diretor 
VISA 

Desenvolvimento de ações de vigilância 
sanitária de forma qualificada 

Percentual de materiais 
insumos e equipamentos 
adquiridos 

 
 

OBJETIVO: Implantar e implementar a Saúde do Trabalhador 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Preencher o campo 
"ocupação" em 100% das 
notificações de agravos 
relacionados ao trabalho 

Qualificação do preenchimento das 
notificações de agravos relacionadas 
ao trabalho 

Número de notificações 
qualificadas no município 

Realizar semestralmente 
levantamento do perfil 
produtivo e epidemiológico 
da Saúde do Trabalhador 

Realização de busca ativa do perfil 
epidemiológico da saúde do 
trabalhador na área de abrangência da 
ESF 

Quantidade de 
levantamento do perfil 
epidemiológico e 
produtivo realziado 

 
 

OBJETIVO: Aprimorar a Vigilância Epidemiológica 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Reduzir número de óbitos 
prematuros (<70 anos) pelo 
conjunto das 4 principais 
DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes 
e doenças respiratórias 
crônicas); 

Prevenção de óbitos prematuros na 
faixa etária de 30 a 69 anos pelo 
conjunto das 4 principais DCNT 
(doenças do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas) 

Número absoluto de 
óbitos ocorridos na 
população de 30 a69 anos 
residentes no 
município 
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o 

Garantir média 75% de 
cobertura vacinal do 
calendário de vacinação para 
crianças menores de dois 
anos, mediante o 
abastecimento do Ministério 
da Saúde; 

Realização de vacinação do 
Calendário Nacional de Vacinação para 
crianças menores de dois anos de idade 
- Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 
10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª 
dose) e Tríplice viral (1ª dose) em 
crianças menores de 2 anos 

 
Realização de busca ativa de crianças 
faltosas para completar esquema 
vacinal 

Proporção de 
Imunobiológicos 
oferecidos   a   população 
infantil 

implantar o Tratamento 
Diretamente Observado para 
100% dos casos de 
Tuberculose notificado no 
município 

Acompanhamento do tratamento de 
pacientes com tuberculose na área de 
abrangência 

Percentual de casos 
diretamente 
acompanhados 

Realizar busca ativa de 50% 
dos sintomáticos 
respiratórios, e garantir a 
realização de exames de 
BARR para sintomáticos 
respiratórios do município; 

Realização de busca ativa de 
sintomáticos respiratórios 

 
Garantia de realização de exames de 
BAAR 

Percentual de 
sintomáticos respiratórios 
acompanhados 

Realizar teste de HIV em 
100% dos casos de 
tuberculose notificados no 
município 

Realização  de  testes  rápidos  de  HIV 
para casos confirmados de TB 

Percentual de testes HIV 
realizados em pacientes 
com TB 

Acompanhar 100% dos 
comunicantes de pacientes 
com Tuberculose e 
Hanseníase; 

Realizar o levantamento de 
comunicantes de pacientes 
diagnosticados com tuberculose e /ou 
hanseníase no municipio 

Percentual de 
acompanhamento de casos 
de comunicantes de 
hanseníase e/ou 
tuberculose 

Encerrar oportunamente no 
mínimo 80% das doenças de 
notificação imediata-DNCI 

Notificação, investigação, 
monitoramento, acompanhamento e 
conclusão de notificações no sistema de 
informação SINAN 

Percentual de casos de 
DNCI encerrados no 
SINAN 

Manter a investigação de 
100% dos óbitos notificados 
no sistema de mortalidade 
SIM 

Realização de investigação de óbitos 
notificados no sistema de Mortalidade- 
SIM 

Proporção de registro de 
óbitos com causa básica 
definida 

Enviar lotes semanalmente do 
sistema de Mortalidade (SIM) 
e Nascimento (SINASC) em 
tempo oportuno 

Manutenção de envio de lotes do 
sistema de Mortalidade (SIM) e 
Nascimento (SINASC) em tempo 
oportuno 

Percentual de lotes 
enviados do SIM e 
SINASC 

Enviar semanalmente as 
notificações semanais de 
doenças diarreicas agudas; 

Envio de notificação semanal das 
informações sobre o monitoramento de 
doenças diarreicas 

Número de notificações 
semanais enviadas 
semanalmente 

 
 

OBJETIVO: Implementar ações de Vigilância Ambiental 
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META AÇÃO INDICADOR 
Atingir em 4 ciclos de 
visitas domiciliares no 
mínimo 80% de cobertura de 
imóveis visitados para 
controle vetorial da dengue 

Realização de visitas domiciliares em 
imóveis no controle da dengue; 

Número de ciclos 
realizados no controle ao 
Aedes Aegypti 

Realizar campanha 
antirrábica garantindo 80% 
de cobertura dos cães e gatos 
domiciliados 

Realização de campanha de 
vacinação antirrábica canina 
anualmente; 

Percentual de cães 
domiciliados vacinados 

Garantir o envio de 60% de 
amostras de água pactuada 
para análise quanto aos 
parâmetros coliformes totais, 
cloro residual livre e 
turbidez; 

Envio de amostras de água para 
consumo humano para análise quanto 
aos parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez; 

Proporção de análises 
realizadas em amostras de 
água para consumo 
humano 

 
 

OBJETIVO: Implementar 100% das ações de Vigilância em Saúde 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Adquirir e manter 100% de 
equipamentos de informática 
para ações de Vigilância em 
Saúde 

Aquisição de equipamentos de 
informática para ações de vigilância 
em saúde 

Percentual de 
equipamentos de 
informática adquiridos 

Adquirir fardamento para 
100% dos técnicos de 
vigilância em Saúde 

Aquisição de fardamentos para 
Agentes de Endemias e fiscal de 
Vigilância Sanitária 

Percentual de técnicos de 
vigilância em saúde com 
fardamento 

Promover cursos de 
Educação permanente 100% 
profissionais de Vigilância 
em Saúde 

Realização de ações de Educação 
Permanente para profissionais de 
vigilância em saúde 

Percentual de ações de 
Educação permanente 
realizadas 

Realizar coleta e 
armazenamento adequado de 
100% resíduos sólidos de 
saúde produzidos pelos 
estabelecimentos de saúde, 
com destino final do lixo; 

Contratação de serviços para coleta de 
resíduos sólidos de saúde nos 
estabelecimentos de saúde 

Percentual de 
armazenamento adequado 
de resíduos sólidos em 
saúde 

Garantir o envio oportuno de 
dados em 100% dos sistemas 
de informação da Vigilância 
em Saúde 

Realização de envio oportuno de 
informações nos sistemas de 
informação de Vigilância em Saúde 

Percentual de envio de 
informações de Vigilância 
em saúde em tempo 
oportuno 

 

 

4. AÇÃO ESTRATÉGICA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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DIRETRIZ 4: Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o 

uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

 

OBJETIVO: Implementar a Assistência Farmacêutica municipal 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Manter a Farmácia Básica com 
atendimento de 80% da 
demanda básica do município 

Manutenção de atendimento da 
Farmácia Básica com medicamentos 
da RENAME conforme a demanda 
do municipio 

Percentual de atendimentos 
da Farmácia Básica 

Realizar trimestralmente 
palestras educativas sobre o 
uso racional de medicamentos 

Abordagem da população em sala de 
espera  com palestras sobre o uso 
racional de medicamentos 

Número de palestras 
educativas realziadas 

Realizar Ações de Educação 
Permanente para 100% dos 
profissionais da Assistência 
Farmacêutica; 

Envolver os profissionais da 
Assistência Farmacêutica nos 
movimentos de Educação 
permanente 

Percentual de ações de EP 
realizados para os 
profissionais de AF 

Cumprir 100% das demandas 
judiciais referente a terapias 
medicamentosas; 

Garantia de terapias medicamentosas 
oriundas de demandas judiciais 
observando a realidade do município 

Percentual de demandas 
judiciais cumpridas 

 
 

OBJETIVO: Fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica, assegurando e 

qualificando o acesso aos medicamentos 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Trabalhar ações de controle 
para o destino correto das 
seringas utilizadas pelos 
pacientes insulino dependentes 

Sensibilizar os pacientes insulino 
dependentes a entregar as seringas 
para serem descartadas na Unidade 
Básica de Saúde 

Destino correto de seringas 
de pacientes insulino 
dependentes 

Implantar protocolo para 
notificação de 80% dos eventos 
adversos de medicamento no 
município 

Utilização de instrumento para 
notificação de eventos adversos de 
medicamentos 

Percentual de eventos 
adversos notificados 

Inserir 20% de medicamentos 
fitoterápicos na lista 
padronizada do município; 

Inserção de medicamento fitoterápico 
da RENAME na relação do município 

Percentual de 
medicamentos fitoterápicos 
na relação do município 

Adquirir 100% dos 
equipamentos necessários para 
organização da dispensação de 
medicamentos na Farmácia 
Básica 

Aquisição de equipamentos e 
organização da farmácia básica 

Percentual de equipamentos 
adquiridos 

 
 

5. AÇÃO ESTRATÉGICA: GESTÃO DO SUS/ INVESTIMENTO 
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DIRETRIZ 5: Promover, a formação, a educação Permanente e qualificação, a 

valorização dos trabalhadores e a democratização das relações de trabalho, 

e o fortalecimento das instâncias do controle social e os canais de interação 

com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã, 

garantindo uma gestão participativa com foco no acesso qualificado, na 

organização e na resolutividade do sistema de saúde; 

 
 

OBJETIVO: Implementar o Conselho Municipal de Saúde 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Cumprir calendário anual de 
reuniões com no mínimo 10 
reuniões e manter as atividades 
do CMS 

Realização de reuniões mensais do 
conselho municipal de saúde 

Reuniões mensais 
realizadas 

Realizar a 5 ª Conferência 
Municipal de Saúde; 

Organização e realização da 5ª 
Conferência Municipal de Saúde 

Quantidade de conferência 
realizada 

Estruturar e manter uma sala do 
Conselho Municipal de Saúde; 

Organização de uma sala para a 
realização das reuniões do conselho 
de saúde 

Número de sala do CMS 
estruturadas e mantidas 

Realizar ações de Educação 
Permanente para 100% dos 
conselheiros municipais de 
saúde; 

Fortalecimento do controle social 
mediante a oferta de ações de 
Educação Permanente 

Percentual de ações de EP 
realizadas 

Ampliar em 20% a participação 
dos conselheiros e da 
comunidade nas ações do 
controle social na gestão do 
SUS; 

Planejamento de ações de saúde 
envolvendo os conselheiros de saúde 

Percentual de participação 
de conselheiros nas ações 
de controle social no SUS 

 
 

OBJETIVO: Fortalecer a Política de Educação Permanente no SUS e promover a 

valorização dos profissionais de saúde 
 

META AÇÃO INDICADOR 
Realizar oficinas trimestrais 
com os profissionais de saúde, 
observando a realidade local 

Realização de oficinas trimestrais 
para monitoramento e avaliação de 
ações desenvolvidas na Atenção 
Básica 

Número de oficinas 
realizadas 

Pagar mensalmente os 
trabalhadores da Saúde e 
encargos sociais 

Manutenção do pagamento dos 
trabalhadores de saúde mensalmente 

Quantidade de pagamento 
de pessoal efetivada 
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Realizar quadrimestralmente 
ações itinerantes de saúde para 
a população 

Realização de ações itinerantes de 
saúde para a comunidade 

Ações itinerantes realizadas 

Realizar agendas de reuniões 
quadrimestrais de avaliação do 
trabalho para qualificação de 
profissionais através da troca 
de experiências; 

Realização de ações e Educação 
permanente para os profissionais de 
saúde, norteados pela realidade local 

Ações de educação 
permanente realizadas 

 
 

6. AÇÃO ESTRATÉGICA: INVESTIMENTO NO SUS 

 
DIRETRIZ 6: Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do 

financiamento estável e sustentável do SUS, aprimorando a gestão do 

desenvolvimento Institucional. 

 

OBJETIVO: Garantir a aquisição de insumos e equipamentos para os serviços 

atenção à saúde 

META AÇÃO INDICADOR 
Adquirir 20% dos insumos e 
materiais permanentes 
necessários para os ações de 
Atenção Básica e Vigilância 
em Saúde 

Aquisição de equipamentos para a 
qualificação dos serviços do SUS 

Número de equipamentos 
adquiridos 

Adquirir no mínimo 50% de 
kits e materiais lúdicos para 
desenvolver ações de saúde 
bucal nas escolas, cumprindo 
as ações pactuadas no PSE 

Aquisição de materiais lúdicos e kits 
para o desenvolvimento de atividades 
pactuadas no PSE 

Percentual de aquisição de 
materiais para ações do 
PSE 

Adquirir equipamentos 
necessários para implantar 
serviço de Triagem Neo Natal- 
Teste do pezinho, favorecendo 
a facilidade de acesso para a 
realização do exame em tempo 
oportuno 

Aquisição de materiais necessários 
para implantação da triagem Neo 
natal 

Triagem Neo Natal 
implantada 

Adquirir e manter 100% dos 
equipamentos permanentes 
para os Estabelecimentos de 
Saúde cadastrados no CNES 

Aquisição de equipamentos 
permanentes necessários para 
qualificação dos serviços ofertados 
na AB 

Percentual de equipamentos 
adquiridos e mantidos 

Adquirir equipamentos de 
informática, implantar e 
manter Prontuário Eletrônico- 

Aquisição e manutenção de 
equipamentos de informática para a 
implantação do Prontuário Eletrônico 
nas UBS’s 

PEC eletrônico implantado 
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PEC nas Unidades Básicas do 
Município 

  

Adquirir e manter 80% de 
equipamentos e mobiliários 
para as Unidades Básicas de 
Saúde (I e II); 

Aquisição de equipamentos e 
mobiliários para as ações e serviços 
da Estratégia de Saúde da Família 

Equipamentos e mobiliários 
adquiridos 

Adquirir e/ou repor 
equipamentos para dar 
continuidade a frequência 
digital/ Ponto Eletrônico em 
100% dos serviços de saúde 

Aquisição e manutenção dos 
equipamentos de frequência digital 
nos serviços de saúde 

Equipamentos de 
frequência digital 
adquiridos 

Adquirir e manter uma 
ambulância tipo A, equipada 
com aparelhagem qualificada 
para atender a população 

Aquisição e manutenção  de 
ambulância tipo A , para os serviços 
de urgência e emergência do 
municipio; 

Ambulância tipo A 
adquirida 

Adquirir e manter 100% dos 
equipamentos necessários para 
implantação do sistema 
HORÚS na Farmácia Básica 
do Município 

Aquisição de equipamentos e 
insumos necessários para 
implantação do sistema HORUS 

Percentual de equipamentos 
e insumos adquiridos 

Adquirir 100 % dos 
equipamentos e implantar a 
coleta de dados informatizados 
para Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Endemias, 
por meio de computadores 
portáteis; 

Aquisição de equipamentos para 
informatização de dados coletados 
pelos Agentes de saúde e endemias. 

Percentual de equipamentos 
adquiridos 

Adquirir 80% de equipamentos 
e materiais necessários para o 
desenvolvimento de ações do 
Programa Academia da Saúde 

Aquisição de equipamentos para o 
desenvolvimento de ações na 
Academia da Saúde de forma 
qualificada 

Percentual de equipamentos 
adquiridos 

Garantir suporte financeiro 
para aquisição de 50% dos 
materiais para a implantação 
de ações da Práticas 
Integrativas e Complementares 
na Saúde -PICS, no PSF Maria 
das Graças Magalhães, 
voltados para horta 
comunitária e farmácia verde; 

Aquisição de materiais para 
implantação da horta comunitária 

Percentual de materiais 
adquiridos 

Realizar manutenção de 100% 
da frota de veículos para saúde; 

Manutenção de frota de veículos para 
a saúde 

Percentual de veículos em 
boas condições de uso 

Manter 100% das atividades 
administrativas e operacionais 
da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

Manutenção dos serviços de suporte 
ao fortalecimento da Atenção Básica 

Percentual de atividades 
administrativas mantidas 

 
 

OBJETIVO: Investir na estrutura física dos estabelecimentos de saúde 
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META AÇÃO INDICADOR 
Construir um Posto de Saúde 
âncora na zona rural 

Construção de um posto de Saúde 
âncora na comunidade Boa Vista 

Aumento da quantidade de 
postos construídos na zona 
rural 

 
 

7. Quadro Resumo da Previsão Orçamentária 

 
Programação orçamentária 

 
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA 
Atenção Básica 3.325.445,00 3.432.965,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 131.349,00 6.669,00 

Suporte Profilático e Terapêutico 0 0 

Vigilância Sanitária 13.720,00 8.150,00 

Vigilância Epidemiológica 37.202,00 48.632,00 

Alimentação e Nutrição 0 0 

Outras Subfunções 0 0 

Total 3.507.716,00 3.496.416,00 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira 

 

O total de despesas liquidadas no ano 2019, foi de 3.102.251,45, sendo direcionada na 

sua maioria para a ações da Atenção Básica, seguido dos serviços de assistência 

hospitalar e ambulatorial. 

 
 

10. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

        O Relatório Anual de gestão, constitui um importante instrumento de 

planejamento de saúde proporcionando informações para implementação da 
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Programação Anual de Saúde- PAS e adequação do Plano Municipal de Saúde, 

considerando a avaliação das ações e serviços de saúde através dos dados 

demográficos e de mobimortalidade, rede física , vínculos dos profissionais do SUS e 

demonstrativos da utilização de recursos, que de certa forma tornam evidentes os 

pontos de fragilidade e potencialidade no sistema de saúde.  

         A gestão reconhece a Atenção Básica como ordenadora do cuidado e porta de 

entrada para a assistência, e coloca como prioridade a organização dos serviços e 

ações básicas, fortalecendo este nível de atenção e concentrando esforços que 

permitam aplicação efetiva de recursos, para otimizar a assistência à saúde com 

compromisso e responsabilidade na consolidação das políticas públicas de saúde, 

objetivando melhorias na qualidade de vida da população Serrana. 

       No ano 2019 os resultados foram satisfatórios, devido a um planejamento efetivo 
das equipes e a gestão, tendo como base o perfil situacional do município e as 
necessidades de saúde da população, observando os poucos recursos disponíveis, 
procurando uma aplicação direcionada para a qualificação da assistência oferecida. 
 
 
12. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços Assistência Social, nos 
termos dos dispositivos constitucionais 
 
   O município aplicou de acordo com as normas do Ministério da 
Previdência os recursos repassados ao Município, através de Programas, atendendo de 
maneira satisfatória as ações sociais no Município. 

 
13 - Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de 
ativos. 

 
   Não houveram recursos arrecadados no exercício financeiro de 2019, 
oriundos da alienação de bens. 
 
14 - Gerência de Patrimônio, Almoxarifado e Arquivo. 

  Na área patrimonial a Prefeitura fez várias aquisições de maquinas, 
equipamentos e material permanente e esta gerencia foi a responsável pela a 
identificação desses objetos, distribuindo conforme os processos que deram origem a 
sua necessidade, foram feitos inventário de todos os bens móveis pertencente à 
municipalidade identificando a sua devida localização e também os inservíveis. Os bens 
imóveis foram solicitados à identificação e registro no cartório de imóveis a Secretaria 
Municipal de Planejamento para posterior cadastro no patrimônio municipal. Esse 
levantamento é parte integrante da prestação de contas anual do município. No 
tocante ao almoxarifado esse setor foi o responsável pelo recebimento, cadastro e 
distribuição de todas as compras realizadas pela municipalidade. O arquivo municipal 
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está implementado funcionando precariamente, mas foi feita a identificação de todos 
os processos de compras, receita, planejamento e transito e ainda documentos 
históricos do município. 
 
14.1 – Investimentos. 
 
  A gestão municipal, no exercício de 2019, realizou diversos 
investimentos, como: reforma, recuperação, ampliação e aquisição de equipamentos 
para atividades, nas modalidades de ensino infantil, fundamental e EJA. Tendo como 
consequência ampliação do número de alunos com previsão se matricular no ano de 
2020. 
 
  No setor de saúde, foram realizados, construção de posto de saúde, 
reforma, recuperação, aquisição de veículos e equipamentos, com isso ampliou os 
atendimentos médicos ambulatoriais, no segundo semestre do ano de 2019, com 
perspectiva para melhorar ainda mais no ano seguinte. 
 
  No que se refere aos setores sociais, houve reforma, recuperação das 
unidades que funcionam creche, CRAS e outros e outros prédios que atendem aos 
programas do governo federal.  
 
 
15 - Setor de Transporte. 
 

Foram repassadas as secretarias municipais a necessidade de relatórios 
de consumo de combustível para ser parte integrante do balancete ora encaminhada 
ao final de cada mês ao TCE. 

 
O abastecimento foi centralizado no pátio da secretaria municipal de 

Infraestrutura. Foram repassados orientações da forma de abastecimento com os 
devidos modelos de controle. 

 

Além do acompanhamento da regularidade documental da frota oficial. 

Foi ainda implantado o sistema de controle de frotas, possibilidade assim implantar 
centro de custo de cada veículo pertencente a cada unidade gestora. 

  

 
16 - Controladoria - Geral. 
 

 Na área da Controladoria foram feitas orientações quanto à devida 
aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado e com a União, 
foram feitas visitas e relatórios quanto à execução de obras e serviços de engenharia, 
foram feitas orientações quanto ao controle da frota municipal, foram observados os 
prazos dispostos na Lei de responsabilidade Fiscal quanto à remessa de documentos 
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da área de recursos humanos e contabilidade. Além de realizar a análise processual 
antes do pagamento quando submetido à mesma. 
         . 
 

           Foram realizados relatórios acompanhando a rotina estabelecida 
pela administração municipal. Em casos pontuais, foi utilizada a amostragem, com 
atentando aos parâmetros normativos que envolvem cada processo ou atividade 
contratada, cujos relatórios de trabalho arquivados nesta Unidade, bem como foram 
verificados, junto aos setores responsáveis. 
 
17 – Central de Processamento de Dados 
 

Através da CPD foram feitos as manutenções dos equipamentos de 
informática, e monitoramento de internet, atualizações dos sistemas aplicativos de 
informática e atendimento, consultoria para a aquisição de novos equipamentos para 
bom andamento da Administração Municipal, elaboração de laudos de conferencia de 
equipamentos de informática adquiridos. 
 
18. Observância ao disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, referente ao 
repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.  

   Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na 
Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para 
repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada.  

   
 
19. Gestão Financeira 
 
 
   Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da 
Lei Complementar nº 101/2000, restos a pagar processados e restos a pagar não 
processados. 
 
  A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis 
restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu 
compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no 
máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as 
exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00. 
 
 
20.  Conclusão 
 
 
   Os órgãos de Controle Interno avaliando o processo de prestação de 
contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município, no 
que se refere a eficiência, eficácia e efetividade.  Conclui pela evolução da gestão 
administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2019. O tripé eficiência, 
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eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingimento de  
objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela 
preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, 
atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as 
ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.   
 
   A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de 
aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, 
propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando 
ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de 
imediato e caso necessário medidas austeras.  
 
   O órgão de Controle Interno da Prefeitura tem a preocupação de atuar 
de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução 
orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.  
 
   O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 
2019 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas 
vão sendo implantadas para auxiliar a Gestora Municipal e seus Chefes de 
Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção 
permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração 
do Município de Serra da Raiz. 
 
    Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além 
das exigências da Instrução Normativa do TCE/PB a todos os mandamentos legais. 
   
   É o que coube a este gestor relatar e levar a apreciação deste Tribunal 
de Contas. 
 

Serra da Raiz, 31 de dezembro de 2019. 

 
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA 

PREFEITA MUNCIPAL 


