
                                                                           

AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021: INCLUSÃO DA DIRETRIZ Nº 10 – COVID - 19 

DIRETRIZ Nº 10 - Assegurar ações e serviços de saúde para o enfretamento da Covid-19 

OBJETIVO Nº 10.1 - Desenvolver ações de prevenção, promoção e proteção, reduzindo os riscos e agravos da saúde dos munícipes no âmbito da rede de Atenção a 

Saúde, no enfrentamento da COVID - 19. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 

Meta Plano  

(2018-2021) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

2018 2019 2020 2021 Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

10.1.1 Realizar ações de Educação Permanente 

sobre o Coronavirus para as equipes de 

saúde 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.2 Aquisição de insumos e materiais para 

realização das ações e serviços de saúde. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.3 Aquisição de medicamentos para 

enfrentamento da COVID - 19 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.4 Aquisição de equipamentos de proteção 

individual - EPI para enfretamento do 

Coronavírus. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 



                                                                           

10.1.5 Aquisição de serviços de publicidade 

volante, para manter população 

informada. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.6 Aquisição de publicidade e propaganda 

nos telejornais, redes sociais e canais de 

comunicação. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.7 Elaboração e confecção de Materiais 

orientativos, educativos, folders, 

manuais, plano de contingência, plano 

de ação e outros 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.8 Realizar distribuição de álcool em gel 

70% e máscaras de proteção conforme 

necessidades e vulnerabilidades da 

população. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 
100 - Número 100 Número - - 4 4 

10.1.9 Instalar Barreiras Sanitárias e Sociais em 

pontos estratégicos, entradas de acesso à 

cidade de controle de trafego de veículos 

e pessoas, com orientações de prevenção 

e isolamento social 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

2 - Percentual 2 Percentual - - 100 100 

10.1.10 Realizar Barreira Sanitária com 

Sanitização de veículos e orientações no 

centro da cidade 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

2 - Percentual 2 Percentual - - 100 100 

10.1.11 Realizar sanitização em veículos oficiais 

e prédios públicos: Prefeitura, Garagem, 

Secretarias, Escolas, CRAS, Unidades 

de Saúde, Praças e outros. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 



                                                                           

10.1.12 Aquisição de testes rápidos Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.13 Realização de testagens em casos 

suspeitos. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.14 Contratação de profissionais de nível 

superior, nível médio e fundamental 

conforme necessidade dos serviços 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.15 Manter veículos e ambulâncias em 

condições de uso para atendimento as 

necessidades dos serviços 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.16 Realizar aquisição de combustíveis Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.17 Realizar pagamentos de diárias aos 

servidores da saúde em deslocamentos 

para as referências regional e estadual 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.18 Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para atender as 

necessidades dos serviços de saúde. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.19 Contratação de serviços de limpeza e 

dedetização da unidade básica e saúde 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 



                                                                           

10.1.20 Quitar despesas com hospedagem e 

alimentação de usuários e 

acompanhantes em tratamento fora de 

domicílio nas referências. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.21 Realizar locação de veículos para 

atender as necessidade dos serviços de 

saúde no enfrentamento da COVID - 19 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.22 Realizar ações de Educação em Saúde 

de orientações aos proprietários de 

pousadas, restaurantes, atrativos 

turísticos, comerciantes e população. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.23 Contratação de serviços especializados 

de assessoria técnica, planejamento e 

organização do processo de trabalho. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

1 - Número 1 Número - - 1 1 

10.1.24 Adequar, organizar e realizar 

manutenção das unidades de saúde, 

vigilância em saúde e da e secretaria 

municipal de saúde. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Número 100 Número - - 100 100 

10.1.25 Bonificar os profissionais da saúde da 

linha de frente de enfrentamento da 

COVID - 19 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

10.1.26 Realizar monitoramento e avaliação das 

pessoas em quarentena e isolamento 

social 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 
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Elaborado por: 

Sinvaldo dos Santos Moraes 

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  

10.1.27 Elaborar e divulgar Boletim 

Epidemiológico da situação da COVID - 

19 no Município. 

Promover ações e serviços de Saúde 

voltado ao enfrentamento da COVID 19. 

100 - Percentual 100 Percentual - - 100 100 

 


