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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório resumido das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Santa Teresa no ano de 2017 e a avaliação das metas alcançadas tem

como base a Programação Anual de Saúde para o ano de 2017, elaborado pela Secretaria

Municipal de Saúde.

Integra ainda o presente relatório as informações do Sistema de Informação de

Orçamentos Públicos (SIOPS) que avalia os gastos constitucionais com serviços de saúde,

apurando seus índices.
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GASTO COM SAÚDE

A Lei Complementar nº 141, que regulamenta o 5 Sº do art. 198 da Constituição Federal para

dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio

dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle

das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº

8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, determina no Artigo ?º, o

percentual mínimo que os Municípios têm que aplicar anualmente em despesas em ações e

serviços públicos de saúde, conforme abaixo:

“Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação

dos impostos a que se refere o M e dos recursos de que tratam o M
e a alínea “b” do inciso I do caput e o 6 3º do art. 159, todos da Constituição

%-

Com base no que estatui a Lei acima, o Município de Santa Teresa, aplicou um percentual

de 22,26 % das receitas arrecadadas com impostos, estatuídos na Constituição Federal,
conforme demonstrativo abaixo:
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Estado do Espírito Santo

INDICADORES MUNICIPAIS
Ano / Período: 2017/ 6º Bimestre

Município: 320460-Santa Teresa — ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Indicadores do Ente Federado

TransmissãoIndicador , ,
Unica

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 6,26 %

12 Participação das transferencias intergovernamentais na receita total do 87,09 %
MunICIpio

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de1.3 . . , . 18,23%
recursos transferidos para o MunICIpio

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de1.4 . , . , . 85,03 %
recursos transferidos para a saude no MunICIpio

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total1.5 , . ., .,. 30,13%
de TransferenCIas da Uniao para o MunICIpio

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e1.6 . . . , . 53,69 %
Legais na Receita Total do MunICIpio

2.1 Despesa totaI com-Saude, em R$lhab, sob a responsabilidade do R$ 777,10
MunICIpio, por habitante

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 36,31 %
23 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 3,59 %

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na º2.4 , 3,78 A)despesa total com Saude

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,44 %
Participação das transferências para a Saúde em relação a despesa total31 . , . , 63,91 %
do MunICIpio com saude

32 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 20,51 %

Fonte: Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde
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Estado do Espírito Santo

PLANO DE AÇÓES E METAS ALCANÇADAS EM 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ÍTEM AÇÃO PROPOSTA ATIVIDADE
METAS/

RESULTADO
ESPERADO

META

ALCANÇADA

%

Acompanhar o SlSPPl.

Regular a referência entre
os municípios. Avaliar os

limites financeiros de
Média e Alta Complexidade.

Fornecer subsídios
para os processos de
regulação de acesso e
organizar a rede de

serviços.

60

Monitoramento de
especialidades e

consórcio.

Analisar relatórios mensais
de produção de consultas e

exames.

Suprir a necessidade
de especialidades no

município.
70

Transporte Sanitário

Alimentar no sistema
Consulfarma os dados dos

usuários que necessitam do
transporte sanitário.

Criar série histórica,
bem como gerar

recursos provenientes
dessas informações.

20

Capacitação dos
servidores da Central

Municipal de
Regulação.

Buscar junto ao Estado
cursos de capacitação,

treinamentos dos sistemas,
fluxogramas de acesso,

entre outros.

Melhoria da qualidade
dos serviços prestados

para a população.

Reuniões com as
Estratégias de Saúde

da Família.

Elaborar fluxogramas de
atendimento, seguir o

protocolo regulatório do
Estado, avaliar as

solicitações médicas.

Melhoria da qualidade
dos serviços prestados

para a população.
Atender os usuários de

acordo com o que
preconiza as diretrizes

do SUS.

40

Manutenção de todos
os serviços realizados

pelo Apoio
Administrativo,

conforme detalhado
em instrução

normativa 2015.

Treinamento para os
servidores do setor, em

assuntos correlacionados
às atribuições realizadas.

Atingir a meta de 20%
de servidores

capacitados até
setembro do ano em

curso.

100

Inclusão de mais um
servidor a fim de

compor a equipe do
Apoio Administrativo.

Inclusão e capacitação de
mais um servidor para

compor a equipe do Apoio
Administrativo.

Inclusão de um
servidor e capacita-lo.

100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Pintura do espaço
físico interno do Apoio

Abertura de processo
destinado à aquisição de

materiais (tinta) necessária

Melhorar o ambiente
visual, mais

aconchegante,
garantindo um bem

8 Administrativo da a realização da pintura, estar dos servidores 100
SMSA bem como solicitar à que passam em média

secretaria de obras, 30 horas semanais
pessoal especializado para desenvolvendo suas

concluir o trabalho. atividades no setor.
Resolver as diligências

9 Habilitação do CAPS pendentes na Proposta de Implantação do CAPS 100
Habilitação Nº 7673 no até abril de 2016

Ministério da Saúde
Buscar fortalecer os

10 Participação na RAPS Comparecer as reuniões cuidados em Saúde 100
Metropolitana mensais da RAPS Mental integrados com

Metropolitana a Rede Estadual
Ampliar o acesso,

qualificar o
atendimento, melhorar

Reuniões lnter setoriais reinserção social e a
Constituir RAPS periódicas com reabilitação, fortalecer 60

11 Municipal representantes de todos os ações de prevenção e
serviços de atendimento redução de danos na

aos usuários. rede de atenção
integral à saúde

mental;

Conscientização da
Promover ações para as população com relação

Campanhas de acordo campanhas conforme a importância da
com Calendário calendário expedido pelo adesão às campanhas 100

12 Nacional de Saúde Ministério da Saúde (BX,. AlD's, Outubro
(Rosa, Novembro Azul,
Vacinação, Saúde na

Escola, etc...).
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Manter a equipe da
visa com recursos

humanos e materiais Manutenção dos recursos
suficientes para dar materiais.

continuidade às ações
pactuadas,

atendimento às Nomear Autoridade
13 denuncias, inspeções Sanitária quando Equipe estruturada 100

de rotina, necessário.
determinações da

ANVISA e

requerimentos de
inclusão, alteração e

exclusão de
estabelecimentos.

Aproveitamento do
momento da

14 Atividade educativa na Orientação no ato da fiscalização para o 100
rotina de fiscalização fiscalização serviço de orientação

pessoal.
Elaboração de Normas Obter amparo legal
Regulamentares para Encaminhar proposta para para as ações no15 adequação da apreciação exercício de 0legislação vigente de fiscalização.

acordo com a demanda
lnspecionar 100% dos Controle sanitário dos

16 estabelecimentos lnspeção sanitária nos estabelecimentos. 100cadastrados e estabelec1mentos. cadastrados
pactuados.

Pesquisa em ponto
Prevenir, evitar e estratégico quinzenal;

17 . controlar a Pesquisa em armadilha 100% pactuado 70proliferaçao do Aedes semanal;
aegypti. Visitas domiciliares;

Um Bota Fora 0 Lixo;
Organização das equipes

Campanha antirrabica “com cronograma de 100% de
Vac1naçao de rotina at1v1dades de execuçao;

18 Acompanhamento do Disponibilizar materiais acompanhamento do 100. , . N animal agressor.animal agressor necessarios para execuçao;
Observação animal agressor.

Vigilância da água nos
sistemas de abastecimento 300 amostras 100

19 Controle da qualidade e soluções alternativas de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
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da água para consumo
humano.

coleta individual e coletiva

20 Implementar a busca
ativa de casos novos de

Tuberculose

Busca ativa de novos casos
e contatos.

Acompanhamento dos
pacientes que tiveram

Tuberculose nos últimos 06
anos. (Vigilância

Epidemiológica vai enviar
relatório dos casos)

Detecção de casos
novos

60

21
Implementar a busca

ativa de casos novos de
hanseníase

Busca ativa de novos casos
e contatos.

Acompanhamento dos
pacientes que tiveram

hanseníase nos últimos 06
anos. (Vigilância

Epidemiológica vai enviar
relatório dos casos)

Detecção de casos
novos

Detecção de casos
novos e de recidivas.

60

22

Promover treinamento
das equipes de saúde
da família, vigilância
em saúde, farmácia-
escola, unidades de

saúde, programas de
saúde e hospital, sobre

diagnóstico,
tratamento e controle

dos agravos de
vigilância.

Definir local, datas, horário,
palestrantes e material

didático.

Apresentar e definir fluxos.

Integrar as ações de
controle das doenças e
agravos entre equipes
de saúde e vigilância.

30

23

Alimentar os Sistemas
Operacionais da

Vigilância em Saúde
tais como: SINAN,

SINASC, SIPNI,
SISAGUA,

CONSULFARMA,
MDDA, ETC.

Garantir acesso e
treinamento para os

profissionais responsáveis
pelos sistemas.

Operar 100% dos
sistemas com a

finalidade de garantir
os recursos específicos

do VEPAB.
85

24

Realizar investigação
dos casos suspeitos
Notificados com a

finalidade de
confirmação ou

descarte do agravo.

Realizar Busca Ativa dos
pacientes Notificados.

Concluir 100% dos
casos Notificados.

100
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Treinamento de
Conscientização para
utilização dos EPI's e

25 Palestras e cursos Biossegurança EPC's dos servidores
da saúde.

26 Acompanhar Diminuir a fila de
Relatórios mensais do Analisar relatórios espera e utilizar o 100número de usuários gerenciais princípio de equidade

faltantes

Buscar junto à ESESP ou

. N outro orgao competente os Treinar 25% dosCapac1taçao dos cursos necessarios a . .. . N . . serv1dores do apºio
Serv1dores da capac1taçao espec1f1ca para d . . t t' 027 Policlínica sobre ética e os servidores da Policlínica a m1n1s ra IVO'

atendimento ao da Secretaria Municipal depúblico. Saúde
Melhorar a

conscientização

Ação Outubro Rosa e Promoverlação de para diminuir o28 consc1ent1zaçao e numero de 100Novembro Azul N Aprevençao. cancer de mama e
câncer de
próstata.

Atualizar e homologar Análise de dados Disponibilizar
29 a REMUME 2017. epidemiológicos pela medicamentos do

Comissão de Farmácia e componente básico 100
Terapêutica. que visam atender os

agravos mais
prevalece na
população.

Atingir cobertura de
Manter o índice de Demonstrativo mensal da 98 % dos

30 cobertura de porcentagem dos medicamentos 100
medicamentos em medicamentos em falta no constantes na lista

98%. município. municipal (REMUME).
Realizar a compra

Aquisição de trimestral para 2017 Atender a demanda
31 medicamentos para apenas no primeiro para aquisição de 85

2016. semestre, através de duas
solicitações de compra.

medicamentos.
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32

Regularizar as
farmácias dos ESF's

junto ao CRF, a fim de
atender as leis

Federais 5991/73,
13021/14 e demais

legislações específicas.

Cadastrar as farmácias no
CRF-ES após a contratação
dos farmacêuticos em cada

unidade de saúde.

Atender a legislação,
evitar erros

relacionados a
medicamentos e

prestar orientação e
acompanhamento ao

tratamento do
paciente, a fim de

alcançar resultados
desejados com a

terapia.

Não se aplica

33

Estabelecer, através de
portaria municipal,

protocolos para
prescrição

farmacêutica em
consultas onde o
paciente já possui
diagnóstico prévio.

Confeccionar protocolos
clínicos sobre prescrição

farmacêutica, obedecendo
legislação específica,

principalmente a Resolução
do CFF 586/13.

Regulamentar a
prescrição

farmacêutica no
município.

34 Prover adequações nas
Unidades das ESF, com

equipamentos,
materiais e insumos.

Aquisição de insumos e
materiais para suprir as

necessidades básicas para
um bom funcionamento das

ESF.

Fazer a aquisição dos
materiais dentro do

exercício
40

35 Acompanhamento dos
programas do MS.

Garantir que haja ações
relacionadas aos

programas e projetos
desenvolvidos na AB

Melhoria nos
indicadores e

acompanhamento das
metas.

100
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CONCLUSÃO

O presente relatório de gestão baseia-se na Programação anual de saúde.

O Município em 2017 passou por duas situações Epidemiológicas marcantes: a Febre

Amarela e a Leishmaniose visceral e resultou em grandes mobilizações onde a Secretaria não

mediu esforços para junto com a comunidade enfrentar as situações apresentadas.

Será complementado por cópia das prestações de contas do primeiro e segundo
quadrimestres do exercício de 2017.

Andreia Passamani Barbosa CorteIetti

Secretária Municipal de Saúde
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