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VII.10 Prevenção, Controle e Enfrentamento Covid-19
Diretriz Enfrentamento a Pandemia COVID-19
Objetivo: Preparar os serviços de saúde e realizar ações para prevenção,
enfrentamento e controle da pandemia do Coronavírus

Ação ou Projeto

Meta

Período

Criar, implementar o
conselho de crise para
atuar durante a
pandemia

Organizar as
ações, durante a
pandemia

2018

Meta física

Metas
Atingível no
Ano

Número de ações
realizadas

2019
2020

Indicador

Implementar um
conselho com
representantes dos
serviços de saúde, e
outros setores que
possam contribuir
para a organização
dos serviços e das
ações

1

2021

Realizar capacitação das
equipes para
enfrentamento da
pandemia

Capacitas e
orientar os
funcionários da
SMS quanto a
prevenção,
controle e
enfretamento
do Corovavirus

2018

Número de cursos e
capacitações
realizados por ano

2019
2020
2021

2018

Realizar curso

2

Abastecer os serviços de
saúde com EPIs de
proteção, insumos e
equipamentos para o
enfretamento da
Pandemia e testes
rápidos se necessários.

Adquiri e
distribuir os
insumos, EPIs e
equipamentos
para
enfretamento
da pandemia

2019
2020

Realizar compra e
distribuição dos
matérias entres os
profissionais de
saúde

1

Número de ações
realizadas

2021

Divulgar medidas de
prevenção, controle e
enfretamento para
população e outros
serviços, através do
Radio/internet, carro de
som, banner, faixas e
outras mídia.

Conscientizar e
informar a
população sobre
as medidas de
prevenção e
controle do
coronavírus

2018

Aumentar o horário de
funcionamento de duas
unidades básica de saúde
de forma que as mesmas
funcionem 60 horas
semanais

Implantar a
extensão do
horário em duas
unidades de ESF

2018

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

Realizar a divulgação
de informações

100%

2021

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

Estender o horário
de funcionamento
de duas unidades de
ESF

100%

2021

Aumentar o horário de
funcionamento de duas
unidades básica de saúde
de forma que as mesmas
funcionem 60 horas
semanais

Realizar
processo
chamamento
público ou
convenio com
serviços de
saúde de forma
emergencial
para completar
as equipes de
ESF para

2018

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

2021

Estender o horário
de funcionamento
de duas unidades de
ESF

100%

funcionamento
em período
prolongado

Montar hospital de
campanha de forma
aumentar o número de
Leitos enfermaria e UTI
disponíveis para o COVID19 na cidade

Criar 32 leitos de
enfermaria para
atendimento
exclusivo ao
COVID-19

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

Realizar a
implantação do
hospital durante a
pandemia

100%

2021

Montar hospital de
campanha de forma
aumentar o número de
Leitos enfermaria e UTI
disponíveis para o COVID19 na cidade

Realizar a transposição e
a transferência de saldos
financeiros
remanescentes de
exercícios anteriores para
aplicação nas ações do
plano municipal de saúde

Realizar
processo
chamamento
público ou
convenio com
serviços de
saúde de forma
emergencial
para completar
as equipes de
para
funcionamento
do hospital de
campanha

Utilizar recursos
disponíveis
parados no
fundo municipal
em ações do
plano municipal
de saúde

2018

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

Realizar a
implantação do
hospital durante a
pandemia

100%

2021

Percentual alcançado
na ação do período

2019
2020

2021

Realizar a
transposição e a
transferência

100%

Programação das Despesas Estimadas do FMS, por Fontes, Subfunções, e Natureza de Despesa, conforme LDO para 2020

Subjunção

Recursos
Ordinários
fonte Livre

Receitas
de
– impostos e de
Transferência
de impostos Saúde

Transferências

Transferências

Transferências
de
convênios
Fundo a Fundo Fundo a Fundo destinadas
à
de Recursos do de Recursos do Saúde
Sus.
Sus.
Provenientes do Provenientes do
Governo Federal Governo
Estadual

Operações de Outros
Crédito
Recursos
vinculadas
à Destinados
Saúde
Saúde

386.266,22

6.937,50

Total
à

Covid-19

Corrente

0,00

0,00

98.104,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

Foram
repassados
196.000,00
para hospital
Adhemar de
barros
Capital
Total

0,00

0,00

0,00

701.305,72

