Anexo I
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Indicadores

Unidade de Medida

Period.

Meta 2021

Cobertura Populacional Estimada pelas
Equipes de Saúde da Família

Percentual

Quadrimestral

65,00%

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Coeficiente por mil
nascidos vivos

Anual

8,5

Cobertura Vacinal da População
Contra a Covid-19

Percentual

Quadrimestral

50%

Unidades de Saúde da Atenção
Primária com Horário de
Funcionamento Ampliado

Unidades de Saúde

Anual

20

Implantação do Centro de Referência
em Transtorno do Espectro Autista

Percentual

Anual

25%

Serviços de Saúde Bucal na Atenção
Primária Estruturados e com Acesso à
Prótese Dentária

Serviços de Saúde
Bucal

Anual

1

Taxa de Cura dos novos casos de
Tuberculose

Percentual

Anual

"54,0%
(Resultado de 2020)"

Cidadãos acessando o Sistema de
Prontuário Eletrônico

Cidadãos

Quadrimestral

500
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Entregáveis

Descrição

Qualificação da Gestão de Acesso a
Consultas Especializadas

Consiste na ampliação da oferta de consultas especializadas
contratualizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e
utilização dos recursos de telessaúde e telemedicina para reduzir
o tempo de espera naquelas especialidades com maior demanda
e suporte aos médicos da Atenção Primária à Saúde.

Qualificação da Gestão de Acesso a
Cirurgias

Consiste na ampliação da oferta de cirurgias nos hospitais
contratualizados pela PMPA de forma a reduzir o tempo de espera
naqueles procedimentos com maior demanda.

Promoção da Saúde do Idoso

Promover a qualidade de vida através do autocuidado, adoção de
hábitos saudáveis, bem como atuando na prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde do idoso.

Reabertura de 7 Unidades de Saúde

Análise sobre o histórico de unidades que foram fechadas e
reavaliação quanto a necessidade atual. Consiste na execução de
obras e reformas de infraestrutura e manutenção dos prédios para
a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica dos
serviços de saúde.

Ampliação de Farmácias Distritais

Ampliar a gestão e distribuição de medicamentos à população.
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Anexo II
Projetos Prioritários de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Projetos Prioritários

Escopo reduzido

Qualificação da Infraestrutura
dos Serviços de Saúde

Consiste na execução de obras de infraestrutura e
manutenção (construção, ampliação e reforma) dos
prédios da SMS para a melhoria do acesso e da qualidade
da atenção básica dos serviços de saúde.

Utilização do Prontuário do
Cidadão

Utilizar o prontuário eletrônico qualificando as
informações do paciente, subsidiando a assistência e a
transição do cuidado, melhorando os resultados em
saúde e otimizando os recursos. Além de agilizar o
acesso aos serviços de saúde, através da marcação de
consulta “on line”.

Obs.: Os Projetos Prioritários e as Entregas serão Planejados e Replanejados até mês de julho
de 2021, e, após esse período, faremos um aditivo contratual onde constarão nos anexos as
entregas previstas para o ano de 2021.
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Anexo III
Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio;
execução de ações de sustentabilidade ambiental.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Compromissos de Gestão

- Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e metas do
Plano de Logística Sustentável.

- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas
do Projeto de Revisão Normativa.

- Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos.

- Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos.

- Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a totalidade dos
dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.
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