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Secretário Municipal de Saúde 
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Missão 

“Garantir a assistência humanizada em todos os níveis de atenção, com 

resolutividade nos serviços, redução do tempo de espera para o atendimento, 

o que permitirá maior qualidade de vida aos cidadãos vargem bonitense, 

com estabelecimento de um estreito canal de comunicação entre a gestão e a 

sociedade no que tange os assuntos relacionados  à  política de  saúde para 

fortalecimento de uma gestão efetivamente participativa”. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Apresentamos à população do Município de Vargem Bonita o Plano Municipal 

de Saúde que deverá nortear as atividades da Secretaria da Saúde no período de 

2022 a 2025. Este documento atende à determinação da Lei nº. 8.080/90, em seu art. 

15, inciso VIII, que define ser atribuição dos gestores do Sistema Único de Saúde – 

SUS, implementar instrumentos de gestão, competentes para o gerenciamento das 

políticas públicas de saúde em seu âmbito de governo.  

 

O arcabouço jurídico e político-institucional sob o qual se assenta o SUS 

preconiza que os municípios, os estados e o Distrito Federal devem contar com Plano 

de Saúde e Relatório de Gestão (RAG) para o recebimento dos recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde, que lhes permitam o controle da 

aplicação dos repasses financeiro-orçamentários procedentes do Ministério da Saúde 

(Lei Nº 8.142/90). 

 

Além do mais, esses instrumentos, acrescidos da Programação Anual de 

Saúde (PAS), devem, em cada esfera de gestão, ser compatíveis com os 

respectivos: Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretriz Orçamentária (LDO) e com 

a Lei Orçamentária Anual (LOA), o que demanda um gerenciamento em saúde capaz 

de integrar as áreas de Planejamento e de Orçamento e Finanças da SMS, em 

particular, e da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, no geral. 

 

Reafirmamos que este Plano Municipal de Saúde é um instrumento de 

consulta e avaliações periódicas do trabalho a ser executado pela Secretaria Municipal 

de Saúde e prima pela transparência e pela construção participativa e democrática das 

políticas de saúde, por meio do envolvimento ativo do controle social na definição de 

ações e serviços de saúde. 

 

 A gestão visa à utilização dos recursos disponíveis e mantem a disposição 

política em manter os patamares atuais de aporte de recursos do tesouro municipal, 

acima dos definidos por lei, o que, por si só, demonstra a prioridade dada a esta área. 

Entretanto, há necessidade de recursos em todos os níveis, para ampliar e 

qualificar a assistência em nosso município. 
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 Por fim, destacamos que esta ferramenta será constantemente revisada e 

atualizada, conforme as necessidades do processo de gestão administrativa e 

financeira da política de saúde e do monitoramento e avaliação da situação de saúde 

da população do município de Vargem Bonita. 

 

 

 

Jonas Vesaro Macedo 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - VARGEM BONITA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Gestão Municipal de Vargem Bonita – SC traduz no planejamento 

as iniciativas imprescindíveis e norteadoras para definir a Política Pública no setor 

saúde, utilizando os instrumentos de planificação do SUS, alinhados com as 

legislações vigentes. A legitimidade do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

manifestada pelo seguimento dos princípios doutrinários e organizativos, quais 

sejam: 

Universalidade: "a saúde é um direito de todos", como afirma a 

Constituição Federal. Naturalmente, entende-se que o Estado tem a obrigação de 

prover atenção à saúde. 

Integralidade: a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os 

preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos. Em outras palavras, as 

necessidades de saúde das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em 

consideração mesmo que não sejam iguais às da maioria. 

Equidade: todos devem ter igual oportunidade em usar o sistema de saúde 

de modo a atender suas necessidades específicas. No entanto, o Brasil contém 

disparidades sociais e regionais, logo, as necessidades de saúde variam. Por isso, 

enquanto a Lei Orgânica fala em igualdade, tanto o meio acadêmico, quanto o 

político consideram mais importante lutar pela equidade do SUS. 

Descentralização político-administrativa: o SUS opera em três níveis 

de governo, também chamados de esferas: nacional, estadual e municipal. Cada 

uma com comando único e atribuições próprias. Os municípios têm assumido 

papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços 

de saúde; as transferências de recursos ocorrem de "fundo-a-fundo", ou seja, 

baseadas na população e no tipo de serviço oferecido por cada município, e não no 

número de atendimentos. 

O Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita foi criado pela Lei Municipal 

Nº 010 de 19 de Fevereiro de 1993. 

Participação da comunidade: o controle social, o qual prevê a participação 

dos usuários do SUS está regulado pela Lei nº 8.142. Os usuários participam da 

gestão do SUS através das Conferências de Saúde, que ocorrem a cada quatro anos 

em todos os níveis (municipal, estadual e nacional), e por meio dos Conselhos de 
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Saúde, que são órgãos colegiados estruturados em todos os níveis. Nos 

Conselhos de Saúde ocorre a chamada paridade: enquanto os usuários têm 

metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores da saúde outro um 

quarto. 

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Bonita foi criado pela Lei 

Municipal Nº 09 de 19 de Fevereiro de 1993. 

Hierarquização e regionalização: os serviços de saúde são divididos em 

níveis de complexidade; o nível primário, também chamado de Atenção Básica 

de Saúde (ABS) deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os 

outros devem ser utilizados apenas quando necessário. 

Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra-referência 

entre os serviços de saúde (níveis de atenção), melhor a sua eficiência e eficácia. 

Cada serviço de saúde tem uma área de abrangência, ou seja, é responsável pela 

saúde de uma parte da população. Os serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e por isso mesmo sua área de abrangência é mais ampla, servido de 

referência para vários serviços de menor complexidade, devido a isso é 

imprescindível estar claro no presente plano municipal de saúde, quais os serviços de 

referência e contra-referência do município. 

Sendo que, ainda neste ano de 2021, em função da pandemia ocasionada pelo 

novo coronavírus, covid-19, há dificuldade em pensar ações, principalmente para o 

ano de 2022, pois já se passaram dois anos da pandemia e ainda há dúvidas sobre a 

mesma, e principalmente sobre as sequelas e mudanças de hábitos que esta provocou 

na sociedade. Desta maneira, a Secretaria Municipal de Saúde vem vivendo seus 

maiores desafios, a pandemia ocorrida em 2020/21 desencadeou um período de 

incertezas e enormes desafios do sistema de saúde, bem como no campo econômico 

e social, principalmente por ser o município um polo turístico. Os impactos do 

Coronavírus afetaram o mundo todo, com efeitos gravíssimos em todos os países, 

inclusive o Brasil. As implicações em curto prazo derivadas desse desafio global são 

evidentes em todos os lugares, porém as consequências a longo prazo ainda são 

incomensuráveis. 

O PMS 2022-2025 traz como ações estratégicas a ampliação e a qualificação 

da oferta de serviços na atenção básica à saúde, a ampliação e a qualificação dos 

serviços da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, bem como o 

fortalecimento do sistema de vigilância em saúde, da gestão do SUS e da participação 
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popular. As metas que acompanham as diretrizes propostas nesse PMS poderão ser 

factíveis, dependendo diretamente do financiamento das três esferas de governo – 

federal, estadual e municipal. O PMS é um instrumento de gestão dinâmico, podendo 

ser alterado anualmente no Plano Anual de Saúde (PAS), a partir das necessidades 

indicadas no Relatório Anual de Gestão (RAG). 

O PMS contemplará o detalhamento das propostas nas Programações Anuais 

de 2022, 2023, 2024 e 2025, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do 

poder público. Sabe-se que o planejamento no setor saúde adquire maior importância, 

na medida em que se configura como um relevante mecanismo de gestão que visa 

conferir direcionalidade ao processo de consolidação do SUS, aonde os gestores do 

setor saúde vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as 

ações e serviços de saúde. Tais esforços têm contribuído, certamente, para os 

importantes avanços registrados pelo SUS. 

Importante destacamos que este instrumento merecerá constante atenção, 

podendo ser revisto e atualizado, em conformidade coma dinâmica das necessidades 

de saúde, com o processo de gestão administrativo e financeiro da política de saúde. 

Assim sendo, o Plano Municipal de Saúde se constitui em instrumento 

fundamental, não só para a gestão do sistema de saúde dos municípios, mas também 

no âmbito estadual e federal, pois é a partir dele que se planeja a atenção à saúde no 

País e se tem condições de avaliar a gestão nos diferentes níveis.  
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2. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE– PMS 

 

2.1. Prefeitura Municipal 

Município: Vargem Bonita-SC 

Nome do Gestor Municipal: Rosamarcia Hetkowski Roman 

Nível de Gestão: (X) Inicial ( ) Básica ( ) Plena 

Porte do Município: (X) Pequeno Porte I  

Endereço da Prefeitura: Rua Coronel Vitório, Centro  

CEP: 89675-000 – Município de Vargem Bonita 

E-mail: secsaude@vargembonita.sc.br 

Site: www.vargembonita.sc.gov.br 

Telefone Número: (049) 3548 3000 

 

2.2 Órgão Gestor da Secretaria de Saúde 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde 

Gestora Responsável: Jonas Vesaro Macedo 

Endereço: Rua Coronel Vitório, Centro 

CEP: 89675-000 – Município de Vargem Bonita 

E-mail: secsaude@vargembonita.sc.gov.br  

Telefone: (49) 3548 3000 

 

2.3 Fundo Municipal de Saúde 

Nome do Gestor do FMS: Jonas Vesaro Macedo 

Lei de Criação do FMS: 010/93 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993  

CNPJ: 10.536.938/0001-84 

Fontes de Recursos: (X) Federal (X) Estadual (X) Municipal 

 

 2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo Geral 
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Implementar a descentralização da saúde, permitindo que o município 

passe a responder pela saúde de sua população, pressupondo que a gestão 

tenha habilidade para administrar e planejar a rede de serviços em seu território, 

respeitando os princípios da universalidade das ações, da equidade e da 

descentralização dos serviços.  

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Planejar e promover ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de 

agravos, através de campanhas e orientações visando à melhoria das 

condições de saúde e qualidade de vida da população; 

 Otimizar a municipalização da saúde, buscando novas referências e ampliando 

o acesso às ações de saúde nos diferentes níveis de complexidade; 

 Qualificar os programas de saúde preventivos e assistenciais como aqueles 

voltados para os diabéticos, hipertensos, planejamento familiar, saúde da 

família, saúde bucal, saneamento básico, pré-natal e puerpério, aleitamento 

materno; 

 Implementar e dar continuidade aos programas de saúde preventivos e 

assistenciais; 

 Manter Política Nacional de Atenção Básica com o Programa Previne Brasil; 

 Desenvolver ações visando o uso racional de medicações pela população, 

especialmente no que se refere ao consumo de medicações psicoativas;  

 Prestar assistência aos pacientes quando indicados para tratamento fora do 

domicílio, buscando a formalização de fluxos e referências; 

 Construir uma Unidade de Saúde no local onde hoje há a Unidade Básica de 

Saúde; 

 Ampliar a participação nos consórcios de saúde que ofereçam serviços 

necessários aos munícipes; 

 Implementar a Política Nacional de Educação Permanente; 

 Participar do CAPS Microrregional de Água Doce; 

 Implementar ações visando o reestabelecimento da saúde pós pandemia do 

COVID-19; 
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3. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 

 

Conforme Decreto Nº 083/2020, de 1 de outubro de 2020, os representantes 

para o CMS são: 

 

Nome da Presidente: Simara Inês Gazoni Bittencourt 

 

3.1. Representação 

3.1.1. Representação Governamental 

Nome dos Conselheiros Entidade que Representa Titular   Suplente 

Aldacir Salete da Silva de 

Oliveira 

Poder Executivo Municipal X  

Ivan Roberto Galvan Poder Executivo Municipal  X 

 

3.1.2. Representação Não-Governamental – Usuários do Sistema 

Nome dos Conselheiros Entidade que representa Titular Suplente 

Elenir Zonta dos Santos Associação dos Pais e Alunos 

-APPs 

X  

Cacia Raquel dos Santos 

Mozzer 

Associação dos Pais e Alunos 

-APPs 

 X 

Maria Elisângela Cardoso Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE 

X  

Jaqueline Manfé de Oliveira Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE 

 X 

Marines Albiero Chinato Cooperativa Mista Sabor e 

Arte 

X  

Alide Antoniolli Welter Cooperativa Mista Sabor e 

Arte 

 X 

 
Lenir Radavelli Grupo de Idosos Cantinho 

Alegre 

X  

Ivalir Spader Grupo de Idosos Cantinho 

Alegre 

 X 
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3.1.3. Representação dos Profissionais de Saúde 

Nome dos Conselheiros Entidade que representa Titular Suplente 

Michele Cristina de Oliveira 

Chaves 

Trabalhadores da Saúde X  

Daniela Aparecida Morais Trabalhadores da Saúde  X 

Simara Inês Gazzoni Bittencourt Trabalhadores da Saúde X  

Glaciela Lurdes Lenzi Maziero Trabalhadores da Saúde  X 

 

 

3.1.4. Representação dos Prestadores de Serviços do SUS 

Nome dos Conselheiros Entidade que Representa Titular   Suplente 

Larissa de Almeida Prestadores de Serviços X  

Pedro Juvenal Lorenzini Junior Prestadores de Serviços  X 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Vargem Bonita localiza-se no Meio Oeste de Santa 

Catarina, integra a microrregião da AMMOC (Associação dos Municípios do Meio 

Oeste de Santa Catarinense), faz limite aos Municípios de Água Doce ao Norte, Irani 

ao Sul, Ponte Serrada ao Oeste e Catanduvas ao Leste. 

A área territorial de Vargem Bonita pertencia às terras contestadas, disputadas 

internamente pelas províncias de Santa Catarina e Paraná, que se 

desmembraram de São Paulo em 1853, e externamente entre Brasil e 

Argentina. 

O nome Vargem Bonita foi da para repouso noturno, onde acampavam junto 

ao encontro das águas de três riachos. Atraídos então, pelas belezas naturais 

deste lugar - várzeas, vales e lindos montes, cativaram os seus fundadores, 

que viram na exuberante Vargem Bonita um local muito acolhedor. Construíram 

suas primeiras a pau-a-pique. Era o início da colonização de Vargem Bonita. 

O território contestado do qual hoje Vargem Bonita faz parte, foi dividido 

em quatro grandes municípios, pela Lei Estadual nº 1.147, sendo eles: Chapecó, 

Cruzeiro (hoje Joaçaba), Mafra e Porto União. Nesta época, existia no 

município de Cruzeiro o povoado de Catanduvas. Em 20/08/1919, a sede do 

município e da comarca de Cruzeiro foi transferida de Limeira para 

Catanduvas, conforme a Lei nº 1.243. 

Mais tarde, com o retorno da sede do Município e da Comarca para Limeira, 

o distrito de Catanduvas deixou de ser o centro das atenções, gerando 

insatisfações para os catanduvenses, levando a emancipação de Catanduvas, 

município ao qual pertencia o distrito de Vargem Bonita, que foi criado pela Lei nº 

880, de 05/04/1963. Em 1991, o então distrito de Vargem Bonita 

apresentava todos os requisitos para sua emancipação. 

Em 15/03/1992, através do plebiscito realizado com toda a 

comunidade, verificou-se que a população desejava seu desmembramento do 

município de Catanduvas. Dos 4.099 eleitores, 2.784 votaram no plebiscito. 

Deste total, 2.463 eleitores votaram pela emancipação, com índice favorável de 

89,72%. Em 30 de março de 1992, o território foi desmembrado do município 

de Catanduvas, através da Lei nº 8.553, daquela data, publicada no Diário Oficial nº 

14.414, de 1º de abril de 1992. 
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Surgia então o Município de Vargem Bonita, que tem uma localização 

privilegiada no Meio-Oeste catarinense. 

 

4.1 Dados Gerais do Município 

 

4.1.1 Localização Geográfica 

O município de Vargem Bonita situa-se na região oeste de Santa 

Catarina, pertence à região da Associação dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense (AMMOC) e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional 

(SDR) Joaçaba. A região da AMMOC é formada por 13 municípios, com uma 

área territorial de 3.907,80 km² e população de 120.872 habitantes, localizada no 

Vale do Rio do Peixe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Mapa geográfico Google, 2021. 
 
 

O município situa-se a uma altitude de 880 metros acima do nível do 

mar, distante 482 km de Florianópolis. Devido às origens de sua formação, os limites 

do Município são Ponte Serrada, Água Doce, Catanduvas e Irani. 

Vargem Bonita localiza-se no meio-o este do Estado de Santa Catarina, 

na região sul do país, microrregião da AMMOC, da qual fazem parte os municípios de 

Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval do Oeste, Ibicaré, Joaçaba, 

Lacerdópolis, Luzerna, Ouro e Treze Tílias. Possuindo a área total de 306,9 Km². 
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Limita-se ao norte com Água-Doce e Ponte-Serrada, ao sul com Catanduvas, a 

leste com Catanduvas e Água-Doce e a Oeste com Ponte Serrada e Irani. 

 A divisão territorial do município é constituído por 14 (quatorze) comunidades 

que são as seguintes: Campina da Alegria, Campina Redonda, Coração, Nossa 

Senhora do Carmo, Pingador, Pinhal Grande, São José, Tunalzinho, Linha 

Tamanduá, 25 de Maio, IX de Novembro. 

 

Bairros e localidades por UTAP no município de Vargem Bonita. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico 

O clima classifica-se, como mesotérmico úmido, com invernos rigorosos 

e verões frescos, apresentando uma temperatura média anual de 16,9º C, e uma 

precipitação anual em torno de 1930 mm, com as seguintes distribuições: 26% no 

verão, 24% no outono, 24% no inverno e 26% na primavera. O relevo é 

constituído de um planalto de superfícies planas, onduladas de formação 

basáltica. A bacia hidrográfica do Jacutinga é formada pelos rios Irani, Tunal, 

Pingador, Tunalzinho, Coração e São José. O Rio Irani corta o município e o Rio 

do Mato faz divisa. 

Vargem Bonita é servida por 02 rodovias federais: BR 282 e BR 153, sendo 

as distâncias médias das 05 capitais mais próximas as seguintes: 
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CIDADE DISTÂNCIA 

FLORIANÓPOLIS 520 KM 

CURITIBA 390 KM 

PORTO ALEGRE 650 KM 

SÃO PAULO 800 KM 

BRASÍLIA 1800 KM 

Fonte: Google Maps, 2021 

 
Já a distância média em relação aos municípios vizinhos: 
 
CIDADE DISTÂNCIA 

CATANDUVAS 14 KM 

JOAÇABA 40 KM 

CONCÓRDIA 62 KM 

CHAPECÓ 120 KM 

IRANI 22 KM 

ÁGUA DOCE 32 KM 

PONTE SERRADA 38 KM 

Fonte: Google Maps, 2021 

 

 

4.1.2 Mapa do Município 
 
 

 
Fonte: https://turismo.vargembonita.sc.gov.br/sobre-a-cidade 
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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VARGEM BONITA – 2022-2025 

19 

 

5. ASPECTOS POPULACIONAIS 

 

No decorrer desta seção, é apresentado dados populacional de Vargem 

Bonita, como a evolução populacional, taxa média de crescimento, 

população economicamente ativa, densidade demográfica e sua distribuição 

segundo gênero, localização e faixa etária. 

 

5.1 Populações totais 

 

O município de Vargem Bonita apresentou no ano de 2010 uma população de 

4.793 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sendo o 295º município mais populoso do Estado de Santa Catarina, porém segundo 

estimativa populacional para o ano de 2021, a população é de 4.411 habitantes, já 

com relação a população de 2010 a densidade demográfica é 16,06 hab/Km², 

conforme demonstrado a seguir nos dados abaixo: 

 
Gráfico 1: Fonte: IBGE, 2021. 
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5.2 Taxa média anual de crescimento da população 

O comparativo dos dados dos Censo Demográficos do IBGE demonstrou que  

Vargem Bonita apresentou, entre 2010 e 2021, uma diferença populacional de 382 

habitantes, uma taxa média de crescimento populacional da ordem de -7,96% ao ano, 

conforme gráfico a seguir. 
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VARGEM BONITA

Gráfico 2: Fonte: Resultados elaborados pelo Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Bonita/SC com 
base em dados do IBGE - apoiados nos Censos Demográficos, 2010 e 2021. 
 
 

5.3 Densidade demográfica 

Baseado no Censo Populacional (IBGE) de 2010, Vargem Bonita possuía uma 

densidade demográfica 16,1 hab/km2, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

 

Gráfico 3: Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2010. Nota: 
Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010. 
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6. ASPECTOS SOCIAIS 

 

Neste item pretende-se apresentar uma visão geral de Vargem Bonita sobre 

o ponto de vista de seus aspectos sociais. Segundo índices da (2013), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso em longo 

prazo em três dimensões básicas: renda, educação e saúde.  

O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro 

indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com 

a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar 

de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem 

esgota todos os aspectos de desenvolvimento. 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Vargem 

Bonita, apresentado na tabela a seguir, alcançou 0,791, colocando o município na 

167ª posição estadual. 

 
Tabela 1 : Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

No período compreendido entre 1991 e 2000, o IDH-M do município acumulou  

evolução positiva de 13,49%, sendo que a Educação foi a dimensão com maior 

evolução (21,23%), passando de 0,749 em 1991, para 0,908 em 2000. O 

gráfico a seguir apresenta o IDH-M de Vargem Bonita no período 1970/2000. 
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Gráfico 4: Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

A seguir, demonstra-se a evolução do IDH-M para Vargem Bonita, 

Santa Catarina e Brasil, onde se constatou que o índice 0,791, alcançado pelo 

município em 2000, foi 3,77% menor que o índice de Santa Catarina e 3,27% maior 

que o índice brasileiro no mesmo ano. 

 
Tabela 2: Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos 

exibiu decrescimento populacional (em média -0,18% ao ano), passando de 3.122 

habitantes em 2000 para 3.065 em 2010, sendo que em 2010, este grupo e 

apresentava 63,9% da população do município. 
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Gráfico 5: Fonte: Taxa de crescimento populacional entre 2000 e 2010. Fonte: RI Panorama Municipal – 
MDS (2013). 
 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos 

exibiu decrescimento populacional (em média -0,18% ao ano), passando de 3.122 

habitantes em 2000 para 3.065 em 2010, sendo que em 2010, este grupo 

representava 63,9% da população do município. 

 

 
Gráfico 7: Fonte: FIRJAN, 2018. 
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7. ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

A economia do município baseia-se na indústria e exploração das 

atividades primárias, agricultura e pecuária, as quais empregam grande 

parte da população economicamente ativa. Vargem Bonita é sui generis do ponto 

de vista econômico, a produção agrícola é pequena e não se destaca como 

mantenedora dos impostos arrecadados. A base da economia são as empresas 

existentes no município, sendo que apenas seis são de expressão, destas, cinco 

são pequenas e apenas uma, a Celulose Irani S/A é de grande porte, ocupando 

uma grande extensão territorial de 32.000 hectares, sendo 

aproximadamente 28.000 hectares dentro do município e concentrando um 

número significativo (em torno de oitocentos) habitantes em sua vila operária a 

Campina da Alegria, tendo desativado a outra vila operária de Campina 

Redonda no ano de 2008, transferindo alguns dos moradores para Campina da 

Alegria e demais para residência em municípios vizinhos. 

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) 

do município cresceu 8,8%, passando de R$ 157,0 milhões para R$ 170,9 

milhões. O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 

52,1%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu 

de 0,18% para 0,13% no período de 2005 a 2010. 

 

Gráfico 08: Participação dos setores econômicos PIB Municipal em 2009. Fonte: IBGE 
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Indústria, o qual respondia por 61,6% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 61,6% em 2010, contra 

59,5% em 2005. Variação contrária à verificada no Estado, em que a participação 

industrial decresceu de 59,5% em 2005 para 28,7% em 2010. 

 
Gráfico 09: Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no município e no Estado- 2005 a 
2010. Fonte: IBGE 
 

 

 Gráfico 10: Fonte: IBGE, 2021. 
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No Índice do IBGE demonstrado a cima podemos perceber que em 

relação ao PIB per capita o município de Vargem Bonita se destaca no cenário 

do e na microrregião. 

 

8. RENDA MÉDIA DA POPULAÇÃO 

 

A caracterização da renda da população foi avaliada sob dois aspectos, 

um relacionado ao rendimento familiar médio e outro relacionado aos valores 

médios dos salários pagos no município. 

 

8.1 Rendimento Familiar Médio 

A  tabela a seguir apresenta a evolução do rendimento familiar médio 

em Vargem Bonita, na Região Oeste e Santa Catarina, além do respectivo 

posicionamento do município no âmbito estadual, entre 2000 e 2010. 

 
Tabela 08: Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

8.2 Salários Médios 

A tabela a seguir apresenta a remuneração média em Vargem Bonita, segundo 

dados da Relação Anual de Informações Sociais ano base 2019. 
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Tabela 09: Fonte: MTE, Relação Anual de Informações Sociais, 2019. 

 

Conforme tabela anterior, é possível perceber que o valor médio de 

salários praticados no município de Vargem Bonita, em 2019, foi de R$ 3.065,52, 

maior que a média praticada em Santa Catarina, que foi de 3.012,49% menor que a 

média do Brasil (R$ 3.156,02) para o mesmo. Já no índice do IBGE, como 

demonstrado abaixo, percebemos que na análise do ano de 2019, o salário médio 

mensal dos trabalhadores de Vargem Bonita, foi de 3,4 salários mínimos, com uma 

população ocupada de 1.798 pessoas, ou seja, um percentual de 39,8% do total da 

população ocupada. Notamos também um destaque no cenário regional, estadual e 

nacional, ocupando respectivamente o Primeiro lugar, terceiro lugar e Vigésimo quarto 

lugar. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 40.0%. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 3 de 295 e 

43 de 295, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

posição 59 de 5570 e 173 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.5% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 69 de 295 dentre as 

cidades do estado e na posição 4160 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 
Gráfico 11: Fonte: IBGE, 2021. 
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9. ASPECTO EDUCACIONAL 

 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto 

de 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 6,1%. Na 

área urbana, a taxa era de 6,7% e na zona rural era de 5,4%. Entre 

adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 0,6%. 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, 

os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no 

gráfico abaixo: 

 
Gráfico 12: Fonte: Ministério Educação 

 

Além dos dados situacionais de percentual de atendimento escolar do ano 

de 2010, foram calculadas, também, metas de atendimento para os próximos anos 

relativos ao seu município. A tabela abaixo apresenta essas metas: 

 
Tabela 10: Metas educação – 2012 a 2020 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VARGEM BONITA – 2022-2025 

29 

 

No resultado do IDEB para as séries iniciais no Município de Vargem 

Bonita, percebemos que o município está em constante evolução, estando 

acima da meta projetada em todos os anos analisados até o ano de 2021. 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Munic
ípio

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

VARG
EM 
BONIT
A 

3.6 4.2 5.8 5.9 5.2 5.7 6.2 6.3 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

 

Já nos anos finais, percebemos que nos últimos anos analisados, o 

município não atingiu a nota, conforme dados abaixo. 

 

 

 

Gráfico 13: Fonte: IBGE, 2019. 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Muni
cípio

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

VARG
EM 
BONI
TA 

4.2 4.3 4.3 4.7 4.3 5.4 4.5 3.8 4.3 4.4 4.7 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 
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10. ANALISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 

O município de Vargem Bonita realiza o atendimento em estabelecimentos 

que estão cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos em 

Saúde conforme tabela a seguir: 

 

Estabelecimento Quantidade 

Unidade Básica de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde 

Unidades Isoladas 

03 

01 

04 

Tabela 11: Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde - CNES 

 

10.1 Perfil Epidemiológico 

 

As estatísticas de serviços de saúde têm ganhado interesse e importância 

nos últimos tempos, como estimadores do nível de saúde da população e aplicação 

direta ao planejamento e gestão das políticas e dos serviços de saúde. Assim, os 

vários sistemas de informação em saúde no Brasil são gerados no âmbito 

municipal, estadual e federal. A análise da situação epidemiológica 

compreende três dimensões: natalidade, morbidade e mortalidade. No 

município de Vargem Bonita, a exemplo do que vem ocorrendo no Brasil, são 

registradas reduções nas taxas de fecundidade, com aumento progressivo da 

expectativa de vida e conseqüente envelhecimento da população. Essa 

mudança na estrutura demográfica tem influenciado o padrão de ocorrência de 

doenças e dos óbitos. 

 

10.2 Perfil de Natalidade 

A análise da natalidade é realizada através do Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), implantado oficialmente em todo o Brasil, a partir de 

1990. O SINASC visa informar os nascimentos ocorridos no país e é 

operacionalizado a partir de um documento básico padronizado – declaração de 

nascidos vivos (DN), que deve ser preenchido para todos os nascidos vivos, por 

qualquer profissional de saúde. 
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A taxa bruta de natalidade é o número de crianças que nasce anualmente para cada 

mil habitantes, em uma determinada área. Em 2011, a taxa bruta de natalidade 

de Vargem Bonita era de 14,5 nascidos por mil habitantes, apresentando um 

decréscimo de 26,22% entre 2007 e 2010, conforme a tabela a seguir. 

 
Tabela 12: Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 2011. Nota: 

Sinal convencional utilizado: 

... Dado numérico não disponível. 

 

Importante denotar que a taxa de Vargem Bonita, em 2010, foi 1,7% 

menor que a taxa de Santa Catarina e 14,2% menor que a do Brasil. Conforme dados 

apresentados pela DIVE SC, notamos que  

Sexo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

TOTAL 78 57 68 61 70 48 382 

Masc 49 30 37 28 33 22 199 

Fem 29 27 31 33 37 26 183 

Fonte: DIVE- SC, 2021 

  

10.3 Taxa de Mortalidade Infantil 

Em 2010, a taxa bruta de mortalidade infantil de Santa Catarina era de 

11,2 mortos por mil nascidos vivos, 30% menor do que no Brasil. Os dados 

referentes ao município, Estado e País estão apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 13: Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2011. Notas: 
1 Considera apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC. 
 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 49.18 para 1.000 nascidos 

vivos, para o ano de 2019. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas 

posições 5 de 295 e 137 de 295, respectivamente. Quando comparado a cidades do 

Brasil todo, essas posições são de 100 de 5570 e 2285 de 5570, respectivamente. Se 

considerarmos o total de óbitos infantis no período de 2016 a 2021, percebemos cinco 

óbitos, conforme gráfico abaixo, sendo que nos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021 não 

tiveram óbitos infantis registrados. 

 

Causas Capítulos 2018 2019 Total 

TOTAL 2 3 5 

Algumas afec originadas no 
período perinatal 

1 1 2 

Anomalias congênitas 1 2 3 

Fonte: DIVE- SC, 2021 

 

10.4 Morbidade hospitalar por grupos de causas, faixa etária e 
residência em 2020. 
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Capítulo CID-10 
Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 
15 a 19 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 39 

anos 
40 a 49 

anos 
50 a 59 

anos 
60 a 69 

anos 
70 a 79 

anos 
80 anos 
e mais Total 

TOTAL 11 3 1 4 15 61 36 36 47 35 25 20 294 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

1 - - - - 1 1 1 2 8 1 4 19 

II. Neoplasias 
(tumores) 

- - - - - - - 6 8 5 6 3 28 

III. Doenças 
sangue órgãos 
hemat e transt 
imunitár 

- - - - - - - - 1 - - - 1 

IV. Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

- - - - - - - - - 2 - - 2 

V. Transtornos 
mentais e 
comportamentais 

- - - - 2 3 2 - 3 - - - 10 

VI. Doenças do 
sistema nervoso 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

VII. Doenças do 
olho e anexos - - - - - - - - 3 - - - 3 

IX. Doenças do 
aparelho 
circulatório 

- - - - - - 1 4 13 5 7 6 36 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

- 2 - 1 - 5 2 1 - 4 - 3 18 

XI. Doenças do 
aparelho 
digestivo 

- - 1 1 3 2 4 7 7 2 3 3 33 

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo 

- - - - - - - - - 2 - - 2 
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Capítulo CID-10 
Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 
15 a 19 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 39 

anos 
40 a 49 

anos 
50 a 59 

anos 
60 a 69 

anos 
70 a 79 

anos 
80 anos 
e mais Total 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e 
tec conjuntivo 

- - - - - 1 1 2 4 3 1 - 12 

XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

- - - - - 3 - 4 2 1 2 - 12 

XV. Gravidez 
parto e 
puerpério 

- - - 1 8 37 19 4 - - - - 69 

XVI. Algumas 
afec originadas 
no período 
perinatal 

9 - - - - - - - - - - - 9 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

- - - - 1 - - - - - 1 - 2 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex 
clín e laborat 

- - - - - - - - - - 2 - 2 

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 
externas 

- 1 - 1 1 8 5 6 3 3 2 1 31 

XXI. Contatos 
com serviços de 
saúde 

- - - - - 1 1 1 - - - - 3 

Fonte: TABNET-DATASUS 
 

Durante o ano de 2020, as principais causas de morbidade hospitalar foram 

gravidez parto e puerpério, depois doenças do aparelho circulatório. As doenças do 

aparelho Circulatório, a maior parte da população tem descendência de origem 

italiana, tendo hábitos irregulares de alimentação, mesmo sendo orientadas quanto à 

consequências futuras. Não seguindo as orientações das benfeitorias da saúde, 

consequentemente com os maus hábitos alimentares e medicações de uso incorreto 

vindo a ocorrer alto índice de doença do aparelho digestivo.  
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Totalizaram-se no ano de 2020, 294 internações no Município de 

Vargem Bonita, sendo que o maior número foi na faixa etária acima de 60 anos. 

 

10.5 Mortalidade Geral 

 

Causas 
Capítulos 

15-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80 
e+ 

Total 

TOTAL 1 1 1 1 5 6 4 10 29 

Alg dças 
infecciosas e 
parasitárias 

0 0 0 0 0 2 1 2 5 

Neoplasias 
(tumores) 

0 1 0 1 0 2 0 1 5 

Doenças do 
sistema 
nervoso 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Doenças do 
aparelho 
circulatório 

0 0 0 0 2 0 3 3 8 

Doenças do 
aparelho 
respiratório 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Doenças do 
aparelho 
digestivo 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Mal Definidas 0 0 0 0 2 0 0 3 5 
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Causas 
externas 

0 0 1 0 0 1 0 0 2 

 
Tabela 15: Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2020 Mortalidade por grupos de causas, faixa etária 
e por residência 

 

A principal causa de morte no Município é atribuída ao sistema circulatório, 

com predominância na faixa etária acima de 70 anos de idade, uma vez que 10% da 

população têm diagnostico de hipertensão, em sua maioria descompensados, 

aumentando o risco de AVC, IAM e trombose, nesta mesma faixa etária 

destaca-se ainda as doenças respiratórias como a segunda causa das mortes. 

Mantivemos as ações de cunho informativo, educativo e assistencial a essa 

clientela (grupo de orientações, melhorias área de laser, oferta compatível de 

medicamentos, maior oferta de meios de diagnostico em tempo oportuno). 

 

10.6 Imunização 

 As coberturas vacinais para alguns dos imunobiológicos do calendário básico 

oficial, em média, para o período de 2017 a 2021, foram de 89,05, porém, como que 

os dados são referentes até novembro de 2021, o percentual ao final do ano poderá 

ser maior. Mas podemos perceber que a partir de 2019 o percentual diminuiu em todos 

os imunizantes, menos BCG, que a partir de 2019 foi aumentando o percentual. 

 Em relação a isto é evidente que as coberturas vacinais requerem atenção do 

serviço local de saúde para aumentá-las visando a proteção e o controle destas 

doenças imunopreveníveis, pois percebemos que algumas coberturas vacinais 

baixaram nos anos de 2018 e 2019 e aumentaram em 2020. Somos sabedores que 

tais ações ocorreram com a troca do sistema de registro do Ministério da Saúde, fato 

esse, que agora todos os registros de imunização ocorrem através do Sistema E-SUS, 

menos as imunizações da COVID-19 que tem um sistema próprio. 

Imuno 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Total 101,66 76,20 95,21 93,26 80,70 89,05 

BCG 86,36 80,77 103,51 100,00 55,74 84,64 

Hepatite B em crianças até 30 dias 83,33 76,92 98,25 100,00 39,34 79,00 

Rotavírus Humano 101,52 76,92 84,21 136,84 78,69 94,36 

Meningococo C 109,09 75,64 84,21 135,09 78,69 95,30 
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Imuno 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Hepatite B 107,58 74,36 73,68 100,00 80,33 86,83 

Penta 107,58 74,36 73,68 100,00 80,33 86,83 

Pneumocócica 98,48 76,92 89,47 140,35 80,33 95,61 

Poliomielite 106,06 75,64 85,96 122,81 90,16 94,98 

Poliomielite 4 anos 84,62 100,00 92,31 124,62 67,16 93,58 

Febre Amarela 103,03 65,38 92,98 103,51 106,56 92,79 

Hepatite A 115,15 73,08 103,51 70,18 106,56 93,10 

Pneumocócica(1º ref) 118,18 66,67 110,53 78,95 114,75 96,55 

Meningococo C (1º ref) 122,73 65,38 112,28 77,19 113,11 96,87 

Poliomielite(1º ref) 112,12 71,79 105,26 66,67 106,56 91,85 

Tríplice Viral D1 119,70 66,67 112,28 84,21 111,48 97,49 

Tríplice Viral D2 116,67 73,08 107,02 57,89 34,43 78,06 

Tetra Viral(SRC+VZ) 113,64 71,79 105,26 50,88 34,43 75,55 

DTP REF (4 e 6 anos) 69,23 110,77 76,92 104,62 65,67 85,32 

Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref) 107,58 70,51 82,46 85,96 91,80 87,15 

Dupla adulto e tríplice acelular gestante 74,24 81,82 96,97 43,94 - 74,24 

dTpa gestante 77,27 83,33 109,09 78,79 - 87,12 

Fonte: TABNET-DATASUS 

 

11. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

11.1 Vargem Bonita e a rede de saúde municipal 

A Rede de Saúde Municipal de Vargem Bonita tem na Atenção Primária a 

Saúde, 03 (três) Unidades Básicas de Saúde que atuam no Modelo Tradicional, das 

quais 02 (duas) localizam-se em Zona Rural; 01 (uma) unidade Básica de Saúde da 

Família, na zona urbana. 

 

11.1.1 Atenção Primária à Saúde 

A Atenção Primária do município está organizada para ser preferencialmente a 

porta de entrada da população, coordenando o cuidado e reorientando para os outros 

níveis de atenção. Tem como filosofia a melhoria da qualidade de vida e de saúde das 

pessoas a partir de um modelo com enfoque na família e para a promoção da saúde e 

atenção continuada. O objetivo é para que as equipes incorporem uma visão ampliada 

da 14 comunidade, especializando-se nos problemas de saúde mais comuns de sua 

área e, sobretudo, considerando as necessidades de saúde dos usuários do sistema. 
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Enfatiza-se a humanização das práticas de saúde e a busca da satisfação do usuário 

através do estreito relacionamento da equipe de saúde e da comunidade. 

A Rede de Atenção Primária de Vargem Bonita é organizada a partir de 

territórios sobre os quais as unidades de saúde têm responsabilidade sanitária e o seu 

processo de expansão com ênfase na efetivação da Estratégia de Saúde da 

Família/ESF. 

Estima-se que 80% desta população utilizam a Rede de Atenção Assistencial 

do SUS em Vargem Bonita, que é composta por um conjunto de serviços próprios e 

conveniados. 

Com os serviços de consultas médicas de pediatria, ginecologia, clínica geral e 

de médicos da saúde da família, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, 

atendimento social, consulta psicológica, consulta de nutrição, visitas domiciliares, 

imunização, inalação, curativo, coleta de exames laboratoriais, testagem e 

aconselhamento do HIV/Aids e outras DSTs, dispensação de medicamentos, 

dispensação de materiais médico-hospitalares para usuários acamados, ações de 

educação em saúde, notificação de doenças e agravos, ações de promoção de saúde 

e atividade física orientada. Para tanto, a equipe adotou como estratégia operacional 

de efetivação das políticas de saúde, a organização da Atenção em Eixos 

Estratégicos, orientados pelos ciclos de vida: Criança, Adolescente, Mulher/Homem e 

Idoso agregando áreas técnicas afins, bem como as áreas transversais: Hipertensão e 

Diabetes, Tuberculose e Hanseníase, DST/Aids, Tabagismo e Alimentação e Nutrição. 

 

11.1.2 Estratégia de Saúde da Família 

O município de Vargem Bonita conta atualmente com 02 equipes de saúde da 

família e 100% de cobertura. A constatação de que esta Estratégia estabelece um 

modelo exitoso para a atenção básica tem incentivado a sua expansão e priorização. 

O Serviço de Gestão da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde vem trabalhando em conformidade com as legislações relativas à Política 

Nacional de Atenção Básica no país (Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017), 

estando às ações voltadas para a expansão e implantação do modelo da Estratégia de 

Saúde da Família. 

 

11.1.3 Assistência Farmacêutica 
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A Assistência Farmacêutica reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos 

medicamentos e uso racional. No âmbito municipal, tais ações consistem na seleção 

de medicamentos, programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização, 

na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 

vida da população. A Assistência Farmacêutica tem ações compartilhadas entre as 

três esferas de Governo. 

O modelo assistencial adotado pelo município é aquele que mantém a 

dispensação de medicamentos funcionando no mesmo prédio das Unidades de 

Saúde. No momento são 02 unidades que dispõe de medicamentos, distribuídos a 

população. 

 

11.1.4 Assistência Laboratorial 

O município conta apenas com laboratórios tercerizados da rede privada para 

realizar exames de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia, 

Urinálise, Baciloscopia, Hormônios. Estão distribuídos nas unidades básicas de saúde 

02 postos de coletas, que seguem fluxo para o Laboratório central. 

 

11.1.5 Vigilância em Saúde 

Vigilância tem dois grandes eixos: Sanitária e epidemiológica. Vigilância 

pidemiológica em conformidade com as diretrizes dos SUS. Além das ações de 

Imunização, Estatísticas vitais e Verificação de óbito com articulação com órgãos das 

diferentes esferas governamentais e organizações não governamentais que atuam na 

área da vigilância epidemiológica, com vistas à integração das ações educativas e 

preventivas como forma de sensibilizar a população sobre as questões relacionadas à 

prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Conta com os Serviços: 

Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, Vigilância Epidemilógica das 

Doenças Não Transmissíveis, de Imunização, de Estatísticas Vitais em Saúde. 

 

11.1.6 Determinantes e Condicionantes de Saúde 

As principais causas das iniqüidades em saúde aparecem das condições em 

que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem, estas condições são 

conhecidas como Determinantes Sociais em Saúde e incluem os fatores sociais, 

econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde. Atuar sobre os problemas da 
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região de saúde, propondo políticas, programas e intervenções aos Determinantes 

Sociais em Saúde com processos participativos, transparentes e inclusivos 

aumentando a equidade no acesso e a qualidade dos serviços ofertados a população 

deve ser um objetivo de gestão. 

É possível identificar no último ano em Vargem Bonita uma série de iniciativas, 

promovidas através de programas, ações e atividades de grande impacto sobre o 

desenvolvimento, estabelecido pelo governo, nas esferas federal, estadual e 

municipal, de prestação de serviços para a sociedade em geral, visando assegurar 

direitos de cidadania, estabelecendo metas e encaminhando soluções para 

resolver problemas sociais nas mais diversas áreas, como educação, saúde, 

assistência social, habitação, lazer, transporte, segurança e meio ambiente. 

 

11.1.7 Gestão em Saúde 

A gestão em saúde é de fundamental importância, compreendendo 

sinteticamente duas linhas, uma relacionada à organização do trabalho em si, 

considerando tanto o processo, como o produto e a outra, decorre das exigências para 

a sua condução, o que significa a coordenação das ações específicas de cada parte 

desse trabalho, no intento do alcance de produtos e resultados globais em níveis de 

eficiência e eficácia, precedidos por um amplo diagnóstico da realidade social, 

econômica e política. 

Neste esquema, apontamos os Programas que nortearão os trabalhos da 

gestão, seguindo a linha PPA 2022-2025: 

1. Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde; 

2. Aquisição de Veículos; 

3. Manutenção das Atividades de Atenção Básica à Saúde; 

4. Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica e Sanitária); 

5. Manutenção de Programas de Alimentação e Nutrição. 

 

 

11.1.8 Descentralização/Regionalização 

Ao longo do processo de constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) 

ocorreu a edição de uma série importante de leis e normas, com vistas ao 

fortalecimento e consolidação de uma saúde pública de acesso universal apontando, 

dentre os avanços alcançados, o processo de descentralização da gestão e os novos 
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paradigmas sobre sua organização e funcionamento, com vistas a sanar as 

necessidades atuais da realidade social e política do País, fato que tornou necessária 

a proposição de novos elementos institucionalizantes.  

Desta forma, o SUS configura-se hoje pela conjugação das ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de 

forma direta ou indireta, mediante a participação complementar, sendo organizado de 

forma regionalizada e hierarquizada. Com o advento da publicação do Decreto 

7.508/11 que regulamenta aspectos da Lei 8.080/90, no que se refere ao planejamento 

da saúde, a assistência à saúde, a articulação interfederativa e a regionalização, 

dentre outros aspectos. 

Os processos e práticas inerentes a este novo ciclo de gestão no SUS, 

que define a Região de Saúde como um espaço geográfico contínuo, constituído 

por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 

culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados. 

Neste contexto, temos as Redes de Assistência a saúde, que tem a função de 

organizar os serviços na região de saúde, aproximando assim, os serviços mais 

próximos dos municípios. 

Com isso são designadas as obrigações de cada esfera administrativa, 

sendo elas federais estaduais e municipais para fazer a rede funcionar, 

dando suficiência para. 

 
 
 
11.1.9 Humanização 

A Política de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH) foi criada em 2003, 

e tem por objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Uma tarefa 

desafiadora, uma vez que na perspectiva da humanização, isso corresponde à 

produção de novas atitudes por parte de trabalhadores, gestores e usuários, de novas 

éticas no campo do trabalho, incluindo aí o campo da gestão e das práticas de saúde, 

superando problemas do cotidiano do trabalho. Em Vargem Bonita a Política de 

Humanização é um desafio, visto que exige mudanças no modelo de gestão e de 

atenção à saúde, como o entendimento da co-gestão, a inovação do processo de 

trabalho, a melhoria da qualidade dos ambientes de cuidado e da assistência, e a 
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satisfação do usuário, em consonância com o trabalho em redes, proposta que deverá 

ser trabalhada neste Plano. 

 

11.1.10 Controle Social 

O Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios definidos na 

constituição federal a participação social, na perspectiva de democratizar a gestão da 

saúde. A Lei n.º 8.142/90 (BRASIL 2006), foi resultante da luta pela democratização 

dos serviços de saúde, representou e representa uma vitória significativa. A partir 

deste marco legal, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde como 

espaços vitais para o exercício do controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Salientando que o controle social se refere à participação da comunidade no processo 

decisório sobre políticas públicas. Para operacionalizar a participação social a 

Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Bonita - SC, te como premissa nesse plano 

a elaboração de um organograma para organização do Serviço de Apoio à Gestão 

Participativa e ao Controle social cujo objetivo principal é a democratização da gestão, 

desenvolvendo ações para fortalecer o controle social e propiciar espaços ampliados 

de participação na esfera do SUS, conforme estabelecido em lei, o município tem 

buscado trabalhar de forma coesa o Controle Social através da interação com o 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

11.1.11 Central de Regulação Ambulatorial 

Os complexos reguladores consistem na articulação e na integração de 

centrais de atenção a internações de urgência e emergência ou eletivas, a consultas e 

a serviços especializados e a sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, com base 

em protocolos de atenção à saúde. A operação dos complexos reguladores, no que 

concerne às transferências intermunicipais, pode ser feita de três formas: pelo gestor 

estadual que se relacionará com a central municipal que faz a gestão do prestador; 

pelo gestor estadual que se relacionará diretamente com o prestador quando estiver 

com a gestão estadual; ou pelo gestor municipal, com cogestão do estado e 

representação dos municípios da região (Brasil, 2006). 

Os complexos reguladores compõem os sistemas logísticos, um dos 

componentes das redes de Atenção à Saúde que garantem uma organização racional 

dos fluxos e contrafluxos de informações, produtos e usuários nas Redes de Atenção 

à Saúde (Mendes, 2009). 
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A Central de Regulação é um serviço implantado pela Secretaria Municipal de 

Saúde que tem o papel de orientar o fluxo de atendimento, facilitar a realização das 

consultas especializadas dentro e fora do município e os exames de média e alta 

complexidade, solicitados pelos profissionais da saúde e estabelecer ainda o fluxo 

para o transporte dos pacientes: 

É a partir da Central de Regulação que o município gerencia toda a oferta de 

procedimentos, bem como toda a necessidade de assistência em saúde dos 

munícipes, adotando-se o sistema de classificação de risco para a definição das 

prioridades no acesso. Cabe à Central cuidar do agendamento das consultas e dos 

exames, das internações hospitalares. Todo acesso aos serviços especializados é 

feito a partir da Unidade Básica mais próxima de sua residência. A UBS encaminha a 

guia para a Central de Regulação, que busca a vaga solicitada nos serviços 

disponíveis no município e também nos equipamentos de saúde de referência 

regional, sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde. O sistema municipal de 

saúde opera com estabelecimentos de saúde próprios/ Consórcios Intermunicipais de 

Saúde e referências de serviços estaduais da Regulação, que ofertam consultas 

especializadas e exames de apoio diagnóstico. 

 

11.1.12 Covid-19 

No início de janeiro de 2020, a China notificou à Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a ocorrência de casos de doença respiratória em funcionários de um 

mercado na cidade de Wuhan, logo depois identificado como um novo coronavírus 

(denominado de SARSCoV-2), causador da doença respiratória Covid-19.  

Em poucas semanas a doença se disseminou rapidamente pelo mundo, 

atingindo mais de 100 países dos cinco continentes, sendo declarado, pela OMS, 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020 

e pandemia em 11 de março de 2020.  

Desde a declaração da Emergência em Saúde Pública, a Secretaria Municipal 

da Saúde - Divisão de Vigilância Epidemiológica publicou o primeiro Protocolo 

Municipal para Enfrentamento ao Novo Coronavírus, documento que sofreu várias 

atualizações de acordo com a evolução da transmissão da doença no país e no 

mundo. 
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Desde a identificação do primeiro caso confirmado da doença, já foram 

notificados no mundo, até 28/05/2021, 169.021.406 de casos confirmados e 3.512.719 

mortos no mundo. O município de Vargem Bonita vem sofrendo os reflexos da 

pandemia com elevado número de casos suspeitos e confirmados ocasionando entre 

outros problemas, impacto direto em toda a rede de saúde, seja pública ou privada, 

não só no município de Cs, mas principalmente na rede presente nos municípios do 

Meio Oeste Catarinense, sendo que foram disponibilizados leitos de UTI e clínicos em 

vários hospitais da região, mas em alguns momentos, faltaram leitos de UTI nos 

Hospitais referências do Estado de Santa Catarina, dentre eles, o Hospital 

Universitário Santa Terezinha, localizado no município de Joaçaba, fazendo com que, 

alguns munícipes de Vargem Bonita fossem transferidos para outros hospitais 

referência do Estado, além de alterar todo o fluxo do município, por ter destaque no 

turismo. 

Um dos pontos percebidos esta sendo o aumento da demanda reprimida das 

doenças crônicas não transmissíveis, das doenças transmissíveis, de exames e 

procedimentos cirúrgicos eletivos, que junto com as causas externas, aumentam a 

tripla carga de doenças que já pressionam o sistema de saúde. 

Dentre as ações de enfrentamento ao coronavírus no município de Vargem 

Bonita, destacamos a reorganização dos atendimentos, sendo que os atendimentos de 

Síndrome gripal ou suspeita de coronavírus foram direcionados para a Central COVID, 

que atende no Parque de Eventos, assim como, foi criado o COE Municipal, o qual 

tinha o objetivo de auxiliar nas tomadas de decisão para o enfrentamento a pandemia, 

assim como, as orientações e fiscalizações pela Vigilância Sanitária Municipal. 

Os principais números da Pandemia no município de Vargem Bonita foram até 

o dia 10 de dezembro de 2021, de 810 casos confirmados, destes 08 óbitos e 800 

pacientes recuperados, não tendo na presente data, pacientes internados, outro fator a 

ser destacado foi o total de imunização de 3.901 pessoas entre doze anos ou mais 

que realizaram a primeira dose ou dose única, conforme boletim disponibilizado no site 

da do Município, conforme abaixo.  
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Doses aplicadas 

 

 

12. EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde/NEPS foi criado oficialmente 

em nove de outubro de 2013, publicado pela portaria n. 174/2013, com a competência 

de coordenar a formulação e a execução da Política Municipal de Educação 

Permanente para o SUS. Tem como objetivo planejar, organizar, implementar as 

ações de educação em saúde, em resposta às necessidades educacionais apontadas 

pelos profissionais da rede e pelas diversas diretorias e coordenadorias desta 

secretaria.  

A Educação Permanente está estruturada em dois eixos de atuação: a 

Qualificação Profissional e a Integração Ensino e Serviço, sendo que neste Plano 

Municipal de Saúde estaremos construindo a Política de Educação Permanente que 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VARGEM BONITA – 2022-2025 

46 

 

deverá identificar as necessidades de ação, emergentes e de longo prazo e ampliar a 

capacidade operacional para os processos de educação permanente, desta forma, é 

evidente a necessidade de investimentos e esforços para a constituição de uma 

estrutura que garanta a geração de aprendizado permanente, incluído outros atores 

como parceiros nesse processo. 

 

12.1 Educação na saúde 

Segundo os princípios da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS 

“ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 1988, art. 200, 

inciso III),o art. 27 da lei 8080/90 reconhece que os serviços públicos que integram o 

SUS constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, de modo a articular os 

interesses das Comissão de Instituições de Educação Superior (CIES) e do SUS, com 

vistas à melhoria da qualidade do atendimento à população. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Bonita vem aperfeiçoando o 

espaço para a prática do ensino em toda a rede de serviços de saúde do município 

definindo normas e fluxos dos convênios de cooperação mútua com instituições de 

ensino, sociedade civil organizada e outras instituições parceiras, de maneira 

articulada com os diversos setores, e propiciando atividades dentro dos projetos PSE. 

 

13. GESTÃO EM SAÚDE 

 

O planejamento em saúde tem se tornado cada vez mais necessário, porque 

direciona os caminhos, elenca as possibilidades e acima de tudo, orienta a tomada de 

decisão, e, portanto configura-se como um mecanismo de gestão, que contribui para a 

consolidação do SUS. 

Se a importância é estabelecida, é necessário refletir que cada vez mais o 

processo de planejamento tenha que ser encarado como um processo dinâmico, que 

tenha flexibilidade e que seja entendido por todos os atores que integram o setor. 

Existe um arcabouço legal que trata a matéria, com respaldo em Portarias e Leis que 

norteiam a organização das peças a serem apresentadas. 

É sabido que este processo de formulação tem que ser ascendente, 

assegurando o princípio de unicidade do SUS e participação social. Torna-se 

oportuno, neste ponto, dar visibilidade ao modelo integrado de planejamento e 

orçamento, que permeou a construção deste Plano. 
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Todavia, considera-se que o orçamento público não é apenas como uma peça 

técnica que explícita as fontes de financiamento e as despesas apresentadas pelo 

Poder Executivo. O subfinanciamento da saúde tem despertado preocupação 

crescente tanto para os gestores como para toda a sociedade. Apesar da Lei 

Complementar 141/2012 regulamentar os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos exclusivos na saúde: municípios, 15% de suas receitas; estados, 12% de 

suas receitas; e a União o valor do ano anterior acrescido da variação do PIB, é de 

fundamental debate a suficiência destes, no sentido de assegurar a universalidade e 

integralidade diante de um cenário de restrições orçamentárias e financeiras e alocar 

recursos de forma equânime em um país de tantas desigualdades sociais e regionais, 

o que tem transformado em um grande desafio para os gestores, e, por conseguinte 

ser traduzido em diálogo com toda a sociedade. 

Por outro lado, no campo do monitoramento e da avaliação constitui seara em 

que é farta a disponibilidade de referencial teórico, de metodologias e de instrumentos, 

razão porque se torna oportuno explicitar o entendimento que será aqui atribuído a 

alguns termos e expressões. 

Uma síntese dos conceitos mais comumente aceitos é de que o monitoramento 

é o acompanhamento continuado dos compromissos (objetivos, metas e ações), 

explicitados nos instrumentos básicos do Planejamento do SUS (BRASIL, 2010). 

Enquanto processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e 

em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que 

confirma ou corrige as ações monitoradas, é requisito imprescindível para que se faça 

o exercício da avaliação. 

Em ambos os casos, monitoramento e avaliação, busca-se identificar pontos de 

fragilidade que merecerão a adoção de medidas ou intervenções por parte dos 

responsáveis, visando superar os desafios que impedem o avanço do que está 

proposto assim como de explicitar avanços, aspectos positivos e melhorias em 

situações, realidade e processos objetos de intervenção, no sentido da valorização 

dos envolvidos e da verificação do cumprimento de propósitos e responsabilidades 

Consagrar esse momento em que se dirige um olhar para a execução das ações, a 

Gestão deve incitar seu corpo técnico, com atuação na atenção/assistência, como 

também na gerência, para promover uma análise crítico-reflexivo sobre as práticas 
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adotadas e quais os caminhos, produtos e resultados demandados dessa atuação 

coordenada, estabelecida na programação. 

Nesta linha, a avaliação pode ser entendida como uma atividade que envolve a 

geração de conhecimento e a emissão de juízos de valor sobre situações e processos 

e que se realiza fundamentalmente para alimentar o processo de planejamento e 

tomada de decisão. Assim, deve retroalimentar o planejamento com informações que 

permitam os ajustes táticos necessários, além das mudanças de caráter mais 

estratégico. 

Avaliar significa atribuir valor, assumindo um caráter de análise sobre o objeto 

que se pretende apreciar, neste caso, as formulações do Plano em sua temporalidade 

quadrienal. Desta forma, permite constatar e retificar caminhos verificando os efeitos 

gerados do processo de trabalho definidos. 

A gestão, as questões organizacionais, os processos, os produtos e não 

somente os resultados e impactos, são dimensões passíveis de avaliação no âmbito 

do SUS. É importante assinalar, contudo, que esses resultados ou impactos devem 

ser objeto do acompanhamento das áreas ou profissionais responsáveis pela 

condução do planejamento, de modo a assegurar a dinamicidade e continuidade do 

processo – por conseguinte dos instrumentos dele resultantes, assim como subsidiar o 

gestor na tomada de decisão. 

O monitoramento e a avaliação gradual do Plano de Saúde, pode contribuir 

para o aperfeiçoamento da gestão, da resolutividade das ações e serviços de saúde 

prestados à população e para a implementação e consolidação do Sistema de 

Planejamento do SUS. Deverá ocorrer de forma contínua e ágil, com registros 

sistemáticos anuais, durante todo o período de execução do Plano, podendo sinalizar 

juntamente com os Relatórios Anuais de Gestão, mudanças de rumo que se fizerem 

necessárias para atingir os resultados esperados. 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um dos instrumentos básicos do Sistema 

de Planejamento do SUS, ao lado do Plano de Saúde (PS) e de suas respectivas 

Programações Anuais de Saúde (PAS). A Portaria 3.176, de 24 de Dezembro de 2008, 

estabelece que o Plano de Saúde deva nortear todas as medidas e iniciativas da 

gestão, que devem ser expressas nas respectivas Programações Anuais de Saúde. O 

Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados alcançados com a execução da 

Programação Anual, a qual operacionaliza o Plano, sendo o instrumento de 

comprovação da execução do Plano de Saúde, subsidiando ações de auditoria, 
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fiscalização e controle. Considerando o contexto deste ciclo de planejamento do SUS, 

o monitoramento e a avaliação do Plano de Saúde se dão indiretamente pelos 

Relatórios Anuais de Gestão. 

 

 

13. SUSTENTABILIDADE 

 

 A garantia de sustentabilidade das intenções aqui apresentadas pressupõe que  

os processos estejam integrados, unidos pelos esforços que buscam dar consistência 

às ações.O sistema de planejamento do SUS, com fundamento na diretiva 

constitucional quanto ao planejamento em saúde e no que ordena a Lei Orgânica da 

Saúde, estabelece como alicerce normativo, em especial: 

 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012. 
 

¨Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes 
orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de 
aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão 
elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto 
nesta Lei Complementar. 

 
§ 1o O processo de planejamento e orçamento será 
ascendente e deverá partir das necessidades de saúde da 
população em cada região, com base no perfil 
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para 
definir as metas anuais de atenção integral à saúde e 
estimar os respectivos custos. 

 
§ 2o Os planos e metas regionais resultantes das 
pactuações intermunicipais constituirão a base para 
os planos e metas estaduais, que promoverão a 
equidade interregional. 

 
§ 3o Os planos e metas estaduais constituirão a base 
para o plano emetas nacionais, que promoverão a 
equidade interestadual. 

 
§ 4o Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as 
diretrizes para o estabelecimento de prioridades. (Lei 
Complementar, 141, 2012). 
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Definiram-se, assim, os três instrumentos básicos de planejamento: Plano de 

Saúde, Programação Anual e Relatório Anual de Gestão.  

A Programação Anual passa a figurar como módulo operativo para 

propiciar exeqüibilidade e a conseqüente materialidade às metas, detalhando 

as estratégias para alcance dos resultados, como também os responsáveis, prazos e 

recursos para sua viabilização. Além dessa manifestação de intenções é 

imprescindível a transversalização dos instrumentos utilizados pelo SUS com os 

planos e projetos da Gestão Municipal, articulados em uma verdadeira “Política 

Pública Saudável”. 

O PPA, a LDO, a LOA e outras proposições necessitam de interação dialógica, 

bem como do exercício do controle social e da gestão participativa. 

O monitoramento e avaliação das ações deverão estar articulados de modo 

a acompanhar e aferir produtos, processos de formulação e aplicação dos 

instrumentos, bem como os resultados que se pretendem alcançar enquanto 

impacto no cenário de intervenção. 

A intersetorialidade como caminho estratégico também confere à 

planificação um caráter mais sólido, devendo ser promovida nos mais 

diversificados espaços, desde a formulação de intenções até a manutenção de 

agendas combinadas entre os órgãos envolvidos na transformação da realidade que 

se pretende empreender. 

Sem dúvida, envolver os organismos de controle e fiscalização tanto do SUS como 

da iniciativa pública constitui um desafio, uma vez que sendo estritamente 

necessária a atuação desses atores sociais, ainda são poucas as experiências de 

construção dialógica de ações. Pois muitas vezes, a seara de luta provoca a 

divergência entre os partícipes, o que nem sempre tem avançado no sentido 

de concretização de propostas viáveis. 

Nesse sentido, requer investir e insistir na ampla participação 

social propositiva, fortalecendo o Controle Social do SUS, principalmente o Conselho 

Municipal de Saúde, estimulando sua atuação em todas as fases do processo de 

planejamento, aperfeiçoando os mecanismos de acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e fiscalização. 
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15 DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 2020 (SIOPS) 

 
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o 
Bimestre (b) 

% (b/a) x 100 

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.499.000,00 1.499.000,00 1.783.549,15 118,98 
Receita Resultante do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU 63.000,00 63.000,00 68.791,75 109,19 

IPTU 54.000,00 54.000,00 60.674,10 112,36 
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros 
Encargos do IPTU 

9.000,00 9.000,00 8.117,65 90,20 

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ITBI 50.000,00 50.000,00 145.013,63 290,03 

ITBI 50.000,00 50.000,00 145.013,63 290,03 
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros 
Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS 731.000,00 731.000,00 747.065,73 102,20 

ISS 720.000,00 720.000,00 735.383,65 102,14 
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros 
Encargos do ISS 11.000,00 11.000,00 11.682,08 106,20 

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - 
IRRF 

655.000,00 655.000,00 822.678,04 125,60 

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS (II) 27.058.000,00 27.058.000,00 25.037.434,37 92,53 

Cota-Parte FPM 8.500.000,00 8.500.000,00 7.046.317,58 82,90 
Cota-Parte ITR 18.000,00 18.000,00 52.028,22 289,05 

Cota-Parte do IPVA 600.000,00 600.000,00 530.352,06 88,39 

Cota-Parte do ICMS 17.600.000,00 17.600.000,00 17.176.151,32 97,59 
Cota-Parte do IPI - Exportação 280.000,00 280.000,00 232.585,19 83,07 

Compensações Financeiras Provenientes de 
Impostos e Transferências Constitucionais 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 

Desoneração ICMS (LC 87/96) 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 
E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 
(III) = (I) + (II) 

28.557.000,00 28.557.000,00 26.820.983,52 93,92 

 
DESPESAS 

COM AÇÕES E 
SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE 
SAÚDE (ASPS) 

- POR 
SUBFUNÇÃO E 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

Inscritas em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(g) 

Até o 
bimestre (d) 

% 
(d/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (e) 

% 
(e/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (f) 

% 
(f/c) x 
100 

ATENÇÃO 
BÁSICA (IV) 

5.562.000,00 5.568.475,74 5.087.503,03 91,36 4.954.363,85 88,97 4.954.363,85 88,97 133.139,18 

Despesas 
Correntes 

4.900.000,00 4.693.475,74 4.343.841,24 92,55 4.343.841,24 92,55 4.343.841,24 92,55 0,00 

Despesas de 
Capital 

662.000,00 875.000,00 743.661,79 84,99 610.522,61 69,77 610.522,61 69,77 133.139,18 

ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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AMBULATORIAL 
(V) 
Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUPORTE 
PROFILÁTICO E 
TERAPÊUTICO 
(VI) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA (VII) 32.000,00 32.000,00 6.337,56 19,80 6.337,56 19,80 6.337,56 19,80 0,00 

Despesas 
Correntes 

30.000,00 30.000,00 6.337,56 21,13 6.337,56 21,13 6.337,56 21,13 0,00 

Despesas de 
Capital 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
(VIII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO (IX) 

20.000,00 20.000,00 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 0,00 

Despesas 
Correntes 

20.000,00 20.000,00 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS 
SUBFUNÇÕES (X) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (XI) = (IV 
+ V + VI + VII + 
VIII + IX + X) 

5.614.000,00 5.620.475,74 5.113.226,35 90,97 4.980.087,17 88,61 4.980.087,17 88,61 133.139,18 

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA 
APLICAÇÃO EM ASPS 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

(d) 

DESPESAS 
LIQUIDADAS (e) 

DESPESAS 
PAGAS (f) 

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 5.113.226,35 4.980.087,17 4.980.087,17 
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem 
Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 N/A N/A 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do 
Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 
Anteriores (XIV) 

0,00 0,00 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada 
aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 

0,00 0,00 0,00 

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 5.113.226,35 4.980.087,17 4.980.087,17 
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 
141/2012) 

4.023.147,52 

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei 
Orgânica Municipal) 

N/A 

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser 
Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 

1.090.078,83 956.939,65 956.939,65 

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a 0,00 0,00 0,00 
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zero) 
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 
(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica 
Municipal) 

19,06 18,56 18,56 

 
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO 

PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM 
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 

Saldo Inicial 
(no exercício 

atual) (h) 

Despesas Custeadas no Exercício de 
Referência 

Saldo Final 
(não 

aplicado) (l) 
= (h - (i ou j)) 

Empenhadas 
(i) 

Liquidadas 
(j) 

Pagas (k) 

Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diferença de limite não cumprido em exercícios 
anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

EXERCÍ
CIO DO 
EMPEN

HO2 

Valor Mínimo 
para 

aplicação em 
ASPS (m) 

Valor 
aplicado em 

ASPS no 
exercício (n) 

Valor 
aplicado 
além do 

limite 
mínimo (o) = 
(n - m), se < 

0, então (o) = 
0 

Total 
inscrito em 

RP no 
exercício 

(p) 

RPNP 
Inscritos 
Indevida
mente no 
Exercício 

sem 
Disponibi

lidade 
Financeir

a q = 
(XIIId) 

Valor 
inscri
to em 

RP 
consi
derad
o no 

Limite 
(r) = 

(p - (o 
+ q)) 
se < 

0, 
então 
(r) = 
(0) 

Total 
de RP 
pagos 

(s) 

Total de 
RP a pagar 

(t) 

Total 
de RP 

cancela
dos ou 
prescrit
os (u) 

Diferença 
entre o valor 

aplicado 
além do 

limite e o 
total de RP 
cancelados 
(v) = ((o + q) 

- u)) 

Empenh
os de 
2020 

4.023.147,52 5.113.226,35 1.090.078,83 133.139,18 0,00 0,00 0,00 133.139,18 0,00 1.090.078,83 

Empenh
os de 
2019 

3.962.546,30 4.853.926,79 891.380,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.380,49 

Empenh
os de 
2018 

3.603.494,18 4.269.461,41 665.967,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.967,23 

Empenh
os de 
2017 

3.329.545,24 4.294.896,67 965.351,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.351,43 

Empenh
os de 
2016 

3.071.534,21 4.265.099,15 1.193.564,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.564,94 

Empenh
os de 
2015 

2.913.411,78 3.728.525,35 815.113,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.113,57 

Empenh
os de 
2014 

2.845.577,10 3.718.420,47 872.843,37 0,00 45.755,2
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 918.598,61 

Empenh
os de 
2013 

2.577.403,66 3.243.863,53 666.459,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.459,87 

 
 

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Saldo Final 
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CANCELADOS OU PRESCRITOS 
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO 
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 

ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 

(w) Referência (não 
aplicado) 1 (aa) 
= (w - (x ou y)) Empenhadas 

(x) 
Liquidadas 

(y) 
Pagas (z) 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 
2020 a ser compensados (XXIV) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 
2019 a ser compensados (XXV) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 
exercícios anteriores a serem compensados 
(XXVI) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU 
PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO 
DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO 

MÍNIMO 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre 
(b) 

% (b/a) x 100 

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 1.260.548,68 1.260.548,68 2.282.107,63 181,04 
Provenientes da União 1.103.896,08 1.103.896,08 1.966.193,61 178,11 
Provenientes dos Estados 156.652,60 156.652,60 315.914,02 201,67 
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E 
EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS (XXX) 120,00 120,00 0,00 0,00 
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA 
SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 1.260.668,68 1.260.668,68 2.282.107,63 181,02 

 
DESPESAS 

COM SAUDE 
POR 

SUBFUNÇÕES 
E CATEGORIA 
ECONÔMICA 

NÃO 
COMPUTADAS 
NO CÁLCULO 

DO MÍNIMO 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

Inscritas em 
Restos a 

Pagar não 
Processados 

(g) 

Até o 
bimestre (d) 

% 
(d/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (e) 

% 
(e/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (f) 

% 
(f/c) x 
100 

ATENÇÃO 
BÁSICA (XXXII) 1.221.701,48 2.940.287,65 2.679.551,30 91,13 2.679.551,30 91,13 2.679.551,30 91,13 0,00 

Despesas 
Correntes 1.220.701,48 2.728.022,64 2.480.405,60 90,92 2.480.405,60 90,92 2.480.405,60 90,92 0,00 

Despesas de 
Capital 

1.000,00 212.265,01 199.145,70 93,82 199.145,70 93,82 199.145,70 93,82 0,00 

ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL 
(XXXIII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUPORTE 
PROFILÁTICO E 
TERAPÊUTICO 
(XXXIV) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA 18.120,00 21.905,15 12.856,11 58,69 12.856,11 58,69 12.856,11 58,69 0,00 
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SANITÁRIA 
(XXXV) 
Despesas 
Correntes 

18.120,00 21.905,15 12.856,11 58,69 12.856,11 58,69 12.856,11 58,69 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
(XXXVI) 

22.777,20 34.947,30 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 0,00 

Despesas 
Correntes 17.777,20 34.947,30 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 0,00 

Despesas de 
Capital 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 
(XXXVII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS 
SUBFUNÇÕES 
(XXXVIII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS NÃO 
COMPUTADAS 
NO CÁLCULO DO 
MÍNIMO (XXXIX) 
= (XXXII + XXXIII 
+ XXXIV + XXXV 
+ XXXVI + XXXVII 
+ XXXVIII) 

1.262.598,68 2.997.140,10 2.719.567,62 90,74 2.719.567,62 90,74 2.719.567,62 90,74 0,00 

 
DESPESAS 

TOTAIS COM 
SAÚDE 

EXECUTADAS 
COM COM 

RECURSOS 
PRÓPRIOS E 

COM 
RECURSOS 

TRANSFERIDOS 
DE OUTROS 

ENTES 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

Inscritas em 
Restos a 

Pagar não 
Processados 

(g) 

Até o 
bimestre (d) 

% 
(d/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (e) 

% 
(e/c) 
x 100 

Até o 
bimestre (f) 

% 
(f/c) x 
100 

ATENÇÃO BÁSICA 
(XL) = (IV + 
XXXII) 

6.783.701,48 8.508.763,39 7.767.054,33 91,28 7.633.915,15 89,72 7.633.915,15 89,72 133.139,18 

ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL 
(XLI) = (V + 
XXXIII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUPORTE 
PROFILÁTICO E 
TERAPÊUTICO 
(XLII) = (VI + 
XXXIV) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA 50.120,00 53.905,15 19.193,67 35,61 19.193,67 35,61 19.193,67 35,61 0,00 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VARGEM BONITA – 2022-2025 

56 

 

SANITÁRIA (XLIII) 
= (VII + XXXV) 
VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
(XLIV) = (VIII + 
XXXVI) 

22.777,20 34.947,30 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 27.160,21 77,72 0,00 

ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO (XLV) 
= (XIX + XXXVII) 

20.000,00 20.000,00 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 19.385,76 96,93 0,00 

OUTRAS 
SUBFUNÇÕES 
(XLVI) = (X + 
XXXVIII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS COM 
SAÚDE (XLVII) = 
(XI + XXXIX) 

6.876.598,68 8.617.615,84 7.832.793,97 90,89 7.699.654,79 89,35 7.699.654,79 89,35 133.139,18 

(-) Despesas 
executadas com 
recursos 
provenientes das 
transferências 
de recursos de 
outros entes3 

1.262.598,68 2.997.140,10 2.719.567,62 90,74 2.719.567,62 90,74 2.719.567,62 90,74 0,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS 
EXECUTADAS 
COM RECURSOS 
PRÓPRIOS 
(XLVIII) 

5.614.000,00 5.620.475,74 5.113.226,35 90,97 4.980.087,17 88,61 4.980.087,17 88,61 133.139,18 

 
 

Aplicação de no mínimo 15% da receita de impostos, foi aplicado em despesas 

com ações e serviços públicos de saúde correspondeu a 18,56% da receita dos 

impostos, cumprindo o limite legal de no mínimo 15%, no ano de 2020. Sendo aplicado 

no decorrente ano um valor total de R$ 7.699.654,79 em ações e serviços públicos 

de saúde, entre recursos próprios e vinculados. 

 

15.1 PPA 2022 a 2025 

Ações Recursos Metas 2022 

Física Financeira 

1.020- Construção, Ampliação e Reformas de 

Unidades de Saúde 

00.01.0002 

 

1 150.000,00 

1.021- Aquisição de Veículos 00.01.0002 

00.01.0063 

1 100.000,00 

1.000,00 

2.030- Manutenção das Atividades de Atenção 

Básica à Saúde 

00.01.0002 

00.01.0038 

00.01.0067 

1 5.720.000,00 

1.239.200,00 

161.000,00 
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00.01.0088 450,00 

2.031- Manutenção da Vigilância Sanitária 00.01.0002 

00.01.0038 

1 35.000,00 

12.000,00 

2.032- Manutenção da Vigilância Epidemiológica 00.01.0038 1 26.800,00 

2.033- Manutenção de Programas de Alimentação 

e Nutrição 

00.01.0002 

 

1 30.000,00 

TOTAL 7.475.450,00 
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16. COMPROMISSO DA GESTÃO/EIXOS/DIRETRIZES 

 

DIRETRIZ 1- IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL, COM 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ATRAVÉS 

DA REDE DE SERVIÇOS. 
OBJETIVO: Organizar e qualificar a atenção materno-infantil. 

INDICADOR: 
Taxa de mortalidade infantil 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (0) 

Unidade de medida: número absoluto Valores anuais 
META 1: Manter a mortalidade infantil a 

menos de 01 (um) óbito por ano 
2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 
AÇÃO 

- Captação precoce das gestantes, ainda no 1º trimestre de gestação; 
- Viabilizar a realização de no mínimo 07 consultas de pré-natal por gestante; 
- Manter o atendimento do pediatra; 
- Realizar puericultura pela equipe de Estratégia Saúde da Família; 
- Realizar investigação dos óbitos infantis, maternos e fetais; 
- Implementar a política de aleitamento materno; 
- Realizar teste do pezinho; 
- Realização de palestras educativas para a comunidade; 
- Realizar grupos de gestantes com orientações sobre o parto, puerpério, entre 

outros assuntos associados a gestação e ao cuidado. 
INDICADOR: 

Proporção de partos normais no SUS e na 
saúde suplementar 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (34,2%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 2: Aumentar em 03% ao ano o parto 

normal 
2022 2023 2024 2025 
37,2 40,2 43,2 46,2 

AÇÃO 
- Propiciar visita da gestante ao hospital de referência até o sexto mês de 
gestação; 
- Realizar ações e orientações educativas para as gestantes objetivando entre 
outros o incentivo ao parto normal; 
- Ampliar a consulta odontológica programática para a gestante; 
- Realizar acompanhamento para 100% das gestantes no pré-natal, parto 
e puerpério; 
- Atingir 100% de cobertura dos nascidos vivos com a triagem Neonatal; 
- Implantar o Programa de Planejamento familiar; 
- Disponibilizar e incentivar métodos contraceptivos para a população 
sexualmente ativa. 

INDICADOR: 
Número de óbitos maternos em 
determinado período e local de residência 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (0) 
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Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 3: Manter em 0 (zero) a mortalidade 

materna 
2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 
AÇÃO 

- Estratificação de risco e vinculação das gestantes ao Hospital de 
referência conforme protocolo de gestação de Alto Risco; 
- Referenciar para atendimento ao pré-natal de alto risco quando classificado 
fatores de alto risco; 
- Garantir todos os exames preconizados; 
- Realizar investigação dos óbitos infantis, maternos e fetais; 
- Acompanhar todas as gestantes e realizar 7 ou + consultas de pré-natal; 
- Realizar busca ativa das gestantes faltosas; 
- Incentivar o pré-natal do homem. 

INDICADOR: 
Proporção de óbitos de mulheres em idade 

fértil (10 a 49 anos) 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (100%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 4: Investigar 100% de óbitos de 
mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Investigar todos os óbitos de mulheres em idade fértil; 
- Constituir o Comitê local de investigação de Mortalidade Materno-Infantil. 

INDICADOR: 
Proporção de gravidez na adolescência 

entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (12,86%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 5: Manter os índices de  gravidez 
na adolescência em 10% ou menos 

2022 2023 2024 2025 
10 10 10 10 

AÇÃO 
- Atender as vítimas Violência e garantir a inserção na rede do cuidado; 
- Oferecer Intersetorialidade ao adolescente atenção de promoção, prevenção, 
cuidado a saúde e estímulo à vida saudável; 
- Realizar palestras sobre IST’s e métodos contraconceptivos nas escolas 
através do PSE; 
- Capacitar os profissionais da equipe para a escuta qualificada do grupo 
etário; 
- Implementar as ações da política do adolescente. 

INDICADOR: 
Número de casos novos de sífilis 

congênita em de 01 ano de idade 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (0) 

Unidade de medida: número absoluto Valores anuais 
META 6: Reduzir o número de casos de sífilis 
congênita em menores de 01 ano de idade 

2022 2023 2024 2025 
0 0 0 0 
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AÇÃO 
- Realizar testagem para a sífilis na gestante conforme protocolo 
- Garantir o Tratamento na Atenção Básica para a gestante e suas parcerias 
em tempo oportuno e segmento dos casos. 
- Monitoramento e avaliação; 
- Elaboração, distribuição de materiais técnicos, educativos e de orientação 
para profissionais e comunidade; 
- Conscientização da população sobre o risco da sífilis; 
- Garantir TR e tratamento para sífilis nas unidades de ESF’S. 
- Orientação sobre os métodos de barreira para sífilis e demais IST’s. 

 

 

DIRETRIZ 2 - IMPLEMENTAR A ATENÇÃO INTEGRAL NOS DIFERENTES 
CICLOS DE VIDA. 

OBJETIVO 1 - Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade 
e a equidade dos serviços. 

INDICADOR: 
Razão de exames citopatológicos de colo 
de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população feminina nesta mesma faixa 

etária 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (0,16) 

Unidade de medida: razão Valores anuais 
META 7: Aumentar a razão de exames 
citopatologicos do colo do útero em 0,20 ao 
ano na população alvo 

2022 2023 2024 2025 
0,36 0,46 0,56 0,66 

AÇÃO 
- Intensificar a realização da coleta de exames colpocitopatológicos em todas 
as Unidades Básicas de Saúde; 
- Rastreamento e seguimento das mulheres com exames de citopatológico 
alterados através do SISCAN; 
- Busca ativa das mulheres em idade fértil para realização de exames 
citopatologico; 
- Realizar ações educativas de prevenção e controle do câncer do colo do 
útero na APS; 
- Realizar continuidade nos serviços com apoio diagnóstico (laboratório); 
- Monitoramento nominal das mulheres de 25 a 64 anos, com busca ativa das 
faltosas; 
- Implantar ações no outubro rosa; 
- Realizar palestra de orientação sobre o outubro rosa. 

INDICADOR: 
Razão de exames de mamografia em 

mulheres de 50 a 69 anos e a 
população feminina nesta mesma

 faixa  etária 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (0,32%) 
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Unidade de medida: razão Valores anuais 
META 8: Manter a razão de mamografias 

realizadas na população alvo em 0,04 ao ano 
2022 2023 2024 2025 
0,36 0,40 0,44 0,48 

AÇÃO 
- Rastreamento e seguimento das mulheres com exames de mamografias 
alterados através do SISCAN; 
- Rastreamento das mulheres na faixa etária (50-69 anos) para realização de 
exames Mamografias; 
- Garantir a oferta do exame de mamografias de rastreamento, 
disponibilizados mensalmente; 
- Realizar ações educativas de prevenção e controle do câncer de mama na 
APS; 
- Rastreamento de mulheres para as ações de controle do câncer de mama na 
APS; 
- Implementar a realização do exame clinico da mama nas consultas de rotina, 
com a orientação ao auto exame; 
- Monitoramento nominal das mulheres de 50 a 69 anos, com busca ativa das 
faltosas. 
- Implantar ações no outubro rosa; 
Realizar palestra de orientação sobre o outubro rosa. 

INDICADOR: 
Numero de óbitos prematuros (de 30 a 69 
anos), pelo conjunto das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis: 
doenças do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (7) 

Unidade de medida: número absoluto Valores anuais 
META 9: Reduzir a cada 2 anos em 1 óbito na 
faixa etária de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 
quatro principais doenças crônicas não 
transmissíveis: doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas. 

2022 2023 2024 2025 
6 6 5 5 
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AÇÃO 
- Realizar capacitação para cuidadores de idosos visando à qualificação do 
cuidado; 
- Realizar busca ativa de idosos acima de 60 (sessenta) anos para campanha 
de vacinação contra Influenza; 
- Incentivar a realização de atividade física; 
- Incentivar hábitos alimentares saudáveis; 
- Implantar programa de cuidado continuado para pratica regular de atividade 
física, reduzindo risco de morbidade e complicações de doenças crônicas; 
- Estimular o auto cuidado; 
- Realizar campanhas preventivas e educativas sobre a saúde do homem; 
- Monitorar a situação alimentar e nutricional dos usuários da Rede da Atenção 
Primária do SUS, por meio do Sistema de Vigilância Alimentar - SISVAN, nas 
Unidades de ESF’s para o diagnóstico do estado nutricional da população; 
- Realizar orientações nutricionais às diferentes fases do curso de vida, com 
atenção especial prioritária a hipertensos, diabéticos, nutrizes, crianças, 
idosos, acamados, entre outros. 
- Realizar ações no outubro rosa e novembro azul. 

 

DIRETRIZ 3 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
NOS EIXOS TRANSVERSAIS E COM ÊNFASE NOS PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS, GARANTINDO AO USUÁRIO ACESSO E SERVIÇOS DE 
QUALIDADE. 

OBJETIVO 1 - Garantir o acesso de qualidade e resolutividade aos 
serviços de saúde (SUS) 

INDICADOR: 
Cobertura populacional estimada pelas 

Equipes de Atenção Básica. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (100%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 10: Manter e m  100% a cobertura 

populacional estimada pelas ESF’s 
2022 2023 2024 2025 

100 100 100 100 
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AÇÃO 
- Manutenção das equipes Estratégia Saúde da Família; 
- Organizar o fluxo de usuários visando à garantia das referencias a serviços e 
ações de saúde fora âmbito da APS e de acordo com as necessidades dos 
usuários (Regulação formativa); 
- Monitorar as ações e execução do serviço, e indicadores do Previne Brasil; 
Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 
- Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que necessitam de 
cuidados; 
- 100% de visita domiciliar do ACS; 
- Busca ativa de usuários faltosos classificados nos grupos de riscos; 
- Implementar as ações do PSE (Programa Saúde na Escola); 
- Realizar acompanhamento dos pacientes hipertensos, diabéticos e 
cardiovasculares; 
- Realizar eventos educativos para a promoção da saúde; 
- Promover articulações intersetoriais para desenvolvimento de ações voltadas 
à melhoria da qualidade de vida da população, considerando seus 
determinantes e riscos; 
- Realizar o registro dos atendimentos e as condições de saúde dos usuários 
no prontuário eletrônico; 
- Manter os recursos de tecnologia e comunicação de qualidade atendendo à 
informatização e conectividade manutenção, conservação, aquisição); 
- Dispor de veículos com motorista exclusivo para atender as equipes de ESF; 
- Reforma, ampliação e construção de Unidades de Saúde e de pontos de 
apoio seguindo as especificações sanitárias. 
- Contração de médico, enfermeira e técnico de enfermagem, assim como, se 
necessário ACS visando a estruturação de mais uma equipe de estratégia e 
saúde da Família. 

INDICADOR: 
Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa 
Bolsa Família (PBF) 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (86%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 11: Manter em mais de 
85% o acompanhamento das 
condicionalidades do programa bolsa família 

2022 2023 2024 2025 
85 85 85 85 

AÇÃO 
- Acompanhamento semestral dos beneficiários do programa Bolsa Família, 
buscando o cumprimento das condicionalidades de saúde exigidas pelo 
Ministério da Saúde; 
- Implementação das ações de promoção e prevenção da alimentação 
saudável; 
- Registro mensal do acompanhamento no Programa Bolsa; 
- Promover ações de Segurança Alimentar e Nutricional. 

INDICADOR: LINHA DE BASE (resultado) 
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Cobertura populacional estimada de saúde 
bucal na atenção básica. 

Ano: 2020 (76,09%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 12: Manter em 100% a cobertura 2022 2023 2024 2025 

Populacional das equipes de Saúde Bucal 76,09 100 100 100 
 AÇÃO 

- Ampliar a cobertura das ações de saúde bucal nas Unidades de Estratégia 
Saúde da Família; 
- Realizar atividades preventivas e educativas em Saúde Bucal através do 
PSE; 
- Instituir atividades para atendimento odontológico de crianças a partir de 06 
meses à 05 anos; 
- Realizar atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 
reabilitação e manutenção da saúde), incluindo atendimentos de urgência, 
pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; 
- Garantir 100% de atendimento à gestante do território adscrito; 
- Desenvolver ações de prevenção e controle do câncer bucal; 
- Melhorar o acesso da população ao tratamento odontológico na rede de 
Atenção Básica; 
- Realizar o diagnóstico para o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários o
 adequado funcionamento da unidade de ESF. 
- Contratação de auxiliar de odontologia 40 horas; 
- Qualificação de mais uma Equipe de Saúde Bucal junto ao Ministério da 
Saúde 
- Compra de insumos para manter os atendimentos de saúde bucal. 
- Manter o Programa de Próteses Dentárias. 

 
DIRETRIZ 4 – MANTER E ADEQUAR DE ACORDO COM A POLÍTICA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A DEMANDA E OFERTA 
DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, REALIZANDO REVISÕES 
PERIÓDICAS DA REMUME, APERFEIÇOANDO A ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, DESENVOLVENDO PROMOÇÃO DA SAÚDE, 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E 
REABILITAÇÃO.     
OBJETIVO 1 - Garantir aos usuários do SUS do município de Vargem 
Bonita, o acesso à medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, 
melhorando todo o processo de disponibilização de medicamentos e 
outros insumos farmacêuticos.    

INDICADOR: 
Percentual de Recurso 
financeiro destinado a 
assistência farmacêutica 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (100) 

Unidade de medida: 
percentual 

Percentual de 
atendimentos 

META 13: Manter os 2022 2023 2024 2025 
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atendimento com entregas de 
medicamentos pela Farmácia 
Municipal 

100 100 100 100 

AÇÃO 
- Revisar anualmente o elenco municipal (REMUME); 
- Aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos 
insumos padronizados pelo município; 
- Promover o acesso da população aos medicamentos comtemplados nas 
politicas publicas e ao cuidado farmacêutico. 
- Implementação do sistema de informação integrando-o com os demais 
serviços de saúde municipal. 
- Capacitar/treinar os atendentes para que possam repassar aos usuários as 
orientações básicas e relevantes em relação ao uso correto dos medicamentos. 
- Implantar o cuidado farmacêutico, promovendo a pratica clinica e assistencial, 
visando a resolutividade das ações em saúde e minimizando os riscos relacionados a 
farmacoterapia. 
- Orientar e encaminhar processos administrativos à DIAF- SES, para solicitação de 
medicamentos do CEAF fornecidos pelo estado. 
- Garantir o acesso aos medicamentos estratégicos para as hepatites virais 
utilizando o sistema SICLOM-HV para solicitação e dispensação. 
- Manter o Programa de Combate ao Tabagismo através do Ministério da Saúde e 
INCA, com atuação do farmacêutico juntamente com equipe multiprofissional 
capacitada. 
- Definir os grupos prioritários de paciente e patologias para o cuidado farmacêutico. 
- Notificar junto à ANVISA problemas referentes a desvio de qualidade, reações 
adversas através de ações de farmacovigilância.    
- Manter o projeto de “Coleta de sobras de medicamentos para descarte 
ecologicamente correto” a estes resíduos produzidos nos domicílios 

 
OBJETIVO 2 - Estruturar a farmácia básica do município. 

INDICADOR: 
Número de unidade estruturada 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (01) 

Unidade de medida: número absoluto Valores anuais 
META 14: Estruturar a farmácia básica do 

município 
2022 2023 2024 2025 

1 1 1 2 
AÇÃO 

- Manter o espaço físico, equipamentos e mobiliário adequado para a farmácia central 
e em Campina da Alegria; 

- Garantir o adequado armazenamento na Central de Abastecimento Farmacêutico, de 
acordo com as Normas de Boas Práticas de Armazenamento.. 

OBJETIVO 3 - Qualificação da assistência farmacêutica. 

INDICADOR: 
Número de capacitações realizadas 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 ( 0 ) 

Unidade de medida: Valores anuais 
META 14: Proporcionar capacitação aos 2022 2023 2024 2025 
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profissionais na área de assistência 
farmacêutica 

1 1 1 1 

AÇÃO 
- Atualizar constantemente os profissionais de nível superior que atuam na 
assistência farmacêutica municipal através de educação continuada, cursos e 
eventos; 
- Desenvolver ações de educação em saúde sobre Automedicação e Uso Racional 

de Medicamentos, enfatizando seus riscos e benefícios para grupos de usuários 
(hipertensos, diabéticos, gestantes, saúde mental, etc.). 

-  
 

DIRETRIZ 5 – FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE. 

OBJETIVO 3 - Identificar, analisar a situação de saúde e controlar riscos, 
danos a prevenção e promoção de saúde, por meio das ações em 
Vigilância em Saúde. 

INDICADOR: 
Proporção de vacinais selecionadas do 
calendário nacional de vacinação, para 
crianças menores de 
02 anos de idade – Pentavalente (3ª dose), 
Pneumocócica 10 – Valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose), e Tríplice viral (1ª 
dose) – com cobertura vacinal preconizada. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (100%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 15: Alcançar em 100% as coberturas 

vacinais do calendário básico de vacinação no 
município 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Alcançar a cobertura vacinal do calendário de vacinação nacional; 
- Estimulo a busca ativa dos usuários com esquema de vacinação incompleto; 
- Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinal; 
- 100% de cadastramento das famílias e análise das faixas etárias dos 
territórios para busca ativa de faltosos; 
- Acolhimento para 100% da população com avaliação do cartão de vacina em 
cada consulta ou procedimento nas UBS; . 
- Divulgação para 100% dos profissionais da Rede Municipal para o 
Fluxograma de imunobiológicos especiais (CRIE) à garantia de acesso das 
pessoas em condições especiais; 
- Projeto de estrutura física para reforma ou ampliação da sala de vacina em 
padrão de segurança para imunização no município; 
- Aquisição de equipamentos/mobiliários adequados para a sala de vacina; 
- Aquisição planejada de Nº insumos de materiais para vacinação de rotina e 
campanhas conforme perfil do território; 
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- Programação para gestão adequada do estoque de vacinas para 100% de 
cada público alvo do calendário de vacina e campanhas; 
- Compra de freezer horizontal ou pequena geladeira para armazenamento de 
bobinas reutilizáveis na Rede de Frio municipal. 
- Serviço próprio ou contratação para manutenção preventiva e corretiva de 
100% dos equipamentos de refrigeração da Rede de Frio e nas UBS; 
- Serviço próprio ou contratação para manutenção preventiva e corretiva de 
100% dos aparelhos de ar condicionado das salas de vacina; 
- Qualificações presenciais e/ou virtuais para 100% dos Profissionais de 
Imunização para sala de vacina; 
- Qualificação para 100% dos Profissionais envolvidos nas etapas de logística 
e operacionalização de vacinação, para garantia de boas práticas e segurança 
à pessoa; 
- Qualificação para 100% dos Profissionais da Rede Municipal em fichas de 
notificação e sistema de informação de Eventos Adversos, com uso do 
protocolo e investigação dos casos; 
- Qualificação para 100% dos Profissionais de Imunização da sala de vacina 
no Sistema de Informação SI-PNI e Vacina e Confia; 

- Qualificação para 100% dos Profissionais de Imunização para o registro no 
Sistema de Informação de movimentação de vacina, afim de garantir a 
rastreabilidade dos imunobiológicos adquiridos e distribuídos. 

INDICADOR: 
Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes 

LINHA DE BASE (02 = 0) 
Ano: 2019 (0) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 16: Alcançar 100% de cura dos casos 
novos de hanseníase diagnosticados nos anos 
das coortes. 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Realizar divulgação sobre hanseníase nas redes sociais; 
- Trabalhar a hanseníase no Programa PSE; 
Ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce e tratamento 
oportuno no âmbito da atenção primária a saúde; 
- Garantir realização de baciloscopia no município e encaminhamento da 
laminas para o controle de qualidade no LACEN; 
- Assegurar o início imediato da medicação, a adesão do paciente e a 
conclusão do tratamento; 
- Realizar ações de prevenção e manejo das incapacidades, durante o 
tratamento e no pós alta; 
- Realizar busca ativa de casos novos e o exame de contatos de todos os 
casos novos diagnosticados; 
- Realizar Campanhas de divulgação dos sinais e sintomas, tratamento e cura, 
para a população em geral; 
- Monitorar sistematicamente o Sistema de Informação da hanseníase para 
subsidiar análise da situação de saúde e realização de ações de promoção à 
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saúde; 
- Promover e executar ações de educação permanente no âmbito municipal; 
- Estabelecer referência municipal para a hanseníase. 

INDICADOR: 
Proporção de cura dos casos novos. 

LINHA DE BASE (01 = 0) 
Ano: 2019 (0%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 17: Alcançar em 85% ou + a proporção 

de curas dos casos novos de tuberculose 
pulmonar. 

2022 2023 2024 2025 
100% 100% 100% 100% 

AÇÃO 
- Tratamento Diretamente Observado em todas as unidades de ESF’s; 
- Notificação e acompanhamento de todos os casos no e-SUS VS; 
- Capacitações para o manejo clinico de TB; 
- Realizar exames dos comunicantes de casos confirmados de tuberculose 
e busca ativa dos faltosos; 
- Campanhas de prevenção. 

INDICADOR: 
Proporção de registro de óbitos com causa 

básica definida 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (78,57%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 18: Realizar 95% de registro de óbitos 

com causa básica definida. 
2022 2023 2024 2025 
95% 95% 95% 95% 

AÇÃO: 
- Investigação 100% de óbitos com causa básica mal definida; 
- Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil; 
- Investigar 100% dos óbitos maternos; 
- Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais; 
- Manter a alimentação do Sistema de Informação de Mortalidade – SIM. 

INDICADOR: 
Proporção de análises realizadas em 
amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, 
cloro residual livre e turbidez 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (111,11%) 

Unidade de medida: Valores anuais 
META 19: Manter em mais de 90% ao ano as 
analises em amostras de agua para consumo 
humano, quanto ao parâmetro de coliformes 
totais, cloro residual livre e turbidez em 
relação ao ano base. 

2022 2023 2024 2025 
90% 90% 90% 90% 
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AÇÃO 
- Monitoramento da qualidade da água para consumo humano; 
- Educação permanente e realizar as ações do VIGIAGUA; 
- Implantar a realização de inspeção em sistema de agua; 
- Monitorar e avaliar as ações relacionadas a analises de agua. 
- Aquisição planejada de Nº insumos de materiais (reagentes) para 
colorímetros; 
- Programação adequada para gestão das coletas e envio ao laboratório 
do VIGIÁGUA da região. 

INDICADOR: 
Proporção de casos de doenças de 
notificação compulsória imediata (DNCI), 
encerradas em até 60 dias após notificação 

LINHA DE BASE ( resultado) 
Ano: 2019 (100%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 20: Encerar 100% das investigações 

de doenças de notificação compulsória 
imediata (DNCI), encerradas em até 60 dias 

após notificação 

2022 2023 2024 2025 
100% 100% 100% 100% 

AÇÃO 
- Estabelecer as notificações de agravos de notificação compulsórias seja 
registrada no sistema e-SUS VS pelos serviços públicos e privados em 
âmbito municipal; 
- Capacitação no sistema e-SUS VS para as fontes notificadoras privadas; 
- Capacitar os profissionais notificantes da rede pública para o 
encerramento correto das notificações conforme especificação de cada 
agravo; 
- Monitoramento das notificações pela gerencia do sistema e-SUS VS 

junto referencias técnicas municipais para enceramento oportuno; 
- Educação permanente para os profissionais dos serviços de saúde. 

INDICADOR: Número de casos novos de 
AIDS em menores de 5 anos 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (0) 

Unidade de medida: número absoluto Valores anuais 
META 21: Manter em ZERO a incidência de 

AIDS em menores de 05 anos. 
2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 
AÇÃO 

- Garantir fluxo de referência para atendimentos de IST / AIDS, inclusive 
com consultas e medicamentos; 
- Realização de campanhas educativas sobre IST/AIDS; 
- Manter a distribuição de preservativos; 
- Disponibilizar testes rápidos para HIV; 
- Intensificar ações de diagnóstico e assistência a gestantes com sífilis e HIV; 
- Acompanhar os recém nascidos de mães HIV positivos; 
- Capacitação e sensibilização dos profissionais para ampliar a testagem para 
HIV e AIDS e o diagnostico precoce; 
- Capacitar equipes da APS para qualificar informações nos sistemas de 
registro de testes realizados. 
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- Realizar ações alusivas ao dia de conscientização sobre as ISts. 

INDICADOR: LINHA DE BASE (100%) 
Percentual de municípios que realizam no 
mínimo de 06 ações de vigilância sanitária, 
consideradas necessárias a todos os 
municípios no ano. 

Ano: 2019 (100%) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 22: Atingir 100%, das ações de 

vigilância sanitária, 
2022 2023 2024 2025 
100% 100% 100% 100% 

AÇÃO 
- Atualizar o código sanitário vigente; 
- Implantar o SIMPLIFICA VISA; 
- Adquirir veículo exclusivo para as ações de vigilância; 
- Compor equipe mínima com profissional qualificado; 
- Manutenção de equipamentos; 
- Realizar no mínimo 06 grupos de ações de vigilância sanitária 
consideradas necessárias ao município; 
- Monitoramento do cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA; 
- Inspeção em estabelecimentos sujeitos a VISA; 
- Realizar inspeções e de controle sanitário, em escolas, creches; 
- Realizar inspeção em estabelecimentos de serviço de alimentação; 
- Realizar inspeções sanitárias para estabelecimentos de maior risco 
drogarias, consultórios odontológicos e laboratórios; 
- Investigar surtos e agravos de interesse a saúde, relacionados a serviços 
e produtos notificados; 
- Divulgar os alertas sanitários em relação a produtos e serviços; 
- Instauração de processos administrativos da VISA; 
- Realizar atividades educativas para a população e para o setor; 
- Inserir-se nas ações de PSE. 

INDICADOR: LINHA BASE (resultado) 
Numero de ciclos que atingiram mínimo de 
80% de cobertura de imóveis visitados para 
controle vetorial da dengue 

Ano: 2019 (04) 

Unidade de medida: número de ciclo Valores anuais 
2022 2023 2024 2025 

META 23: Realizar no mínimo 04 ciclos de 
visitas domiciliares em 80% dos domicílios por 

ciclos. 

4 4 4 4 
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AÇÃO 
- Atualização bianual ou sempre que se fizer necessário do Plano de 
Contingência para a dengue; 
- Garantir equipamentos para borrifação e controle do vetor; 
- Realizar ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclo, para 
verificação da infestação do Aedes Aegypti; 
- Organizar campanhas e atividades de destaque, com mobilização das 
comunidades, sociedade civil, igrejas e outras secretarias e entidades. Dia D 
da Dengue; 
Organizar o Mutirão de Limpeza da dengue (arrastão) de acordo com a 
necessidade; 
- Realização do diagnóstico situacional das endemias no município; 
- Realizar zoneamento dos Agentes de Endemias em suas áreas 
adscritos; 
- Realizar notificação dos casos suspeitos de dengue; 
- Realizar ações de bloqueio de focos de acordo com as normas do 
Programa Nacional de Controle da Dengue; 
- Promoção da integração ACE e ACS; 
- Realizar capacitação permanente das equipes de controle vetorial; 
- Manter o pagamento dos ACEs. 

- Criar material orientativo sobre a dengue chikungunya e zika. 
- Realizar ações do PSE. 

INDICADOR 
Proporção de preenchimento do campo 
”ocupação” nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (100%) 

Unidade de medida: proporção Valores anuais 
META 24: Manter em 100% o preenchimento 
do campo OCUPAÇÂO nas notificações de 
agravo relacionadas ao trabalho; 

2022 2023 2024 2025 
100% 100% 100% 100% 

AÇÃO 
- Notificar os acidentes relacionados ao trabalho em todos os serviços de 
saúde; 
- Realizar campanhas educativas junto às empresas, para redução de 
acidentes de trabalho; 
- Realizar campanhas preventivas para evitar acidentes de trabalho; 
- Estruturação da vigilância em saúde do trabalhador municipal 
- Instituição de fluxo de identificação e investigação de acidentes de 
trabalho, priorizando os acidentes fatais; 
- Ampliação da notificação dos agravos e doenças relacionadas ao 
trabalho, no mínimo, os de notificação universal (acidente com material 
biológico, Acidente de trabalho e Intoxicações exógenas) 
- Educação permanente em saúde do trabalhador para: 
a) RAS - visando a identificação da situação de trabalho, riscos, 
vulnerabilidades, nexo causal, encaminhamento e atendimento da 
população trabalhadora do território, considerando prioritária a educação 
permanente das equipes da APS. 

b) equipe de Vigilância Sanitária: visando a identificação de fatores de riscos 
ambientais durante as ações de vigilância em setores regulados pela VISA. 
- Revisão dos códigos sanitários de saúde municipais para inserção de itens que 
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amparem as ações de vigilância em ambiente de trabalho. 

 
DIRETRIZ 6 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. 

OBJETIVO 1 – Trazer a saúde para mais perto do cidadão e dar acesso 
aos serviços de Saúde necessários para com os Princípios do SUS, e 

capacitação aos servidores. 
INDICADOR: 

Acesso as Urgências e Emergências. 
LINHA DE BASE (resultado) 

Ano: 2020 ( 24 horas ) 
Unidade de medida: percentual Valores anuais 

META 25: Garantir em 100% do atendimento 
de Urgência e Emergência na UPA 24 Horas 

de Herval Do Oeste e ao Hospital Universitário 
Santa Terezinha de Joaçaba. 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

 

INDICADOR: 
Contratação de empresa especializada de 

consultoria. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (1) 

Unidade de medida: Empresa contratada Valores anuais 
Meta 26: Manter as capacitações e o controle 
dos indicadores do Programa Previne Brasil, 

assim como o Planejamento  

2022 2023 2024 2025 
1 1 1 1 

 

INDICADOR: 
Manter profissionais qualificados para o 

bom atendimento da população. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (1) 

Unidade de medida: número de capacitação Valores anuais 
META 27: Qualificar os profissionais  

da Secretaria Municipal de Saúde 
2022 2023 2024 2025 

1 1 1 1 
 

INDICADOR: 
Compra de insumos e materiais para os 
atendimentos da Secretaria Municipal de 

Saúde e pagamento dos servidores 
municipais 

LINHA DE BASE (resultado ) 
Ano: 2020 (100) 

Unidade de Medida: Percentual de compras e 
pagamentos 

Valores anuais 100% 

META 28: Garantir o atendimento das Ações 
e Serviços públicos de Saúde. 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

 

INDICADOR: 
Implantar e realizar os programas afetos a 
Atenção Primária a Saúde e de capacidade 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano 2020 (100) 
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Unidade de medida: Programas implantados  
. 

Valores anuais 

META 29: Executar os programas 
implantados no Município de Vargem 
Bonita 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Manter atendimento 24 horas de urgência e emergência; 
- Aquisição de materiais necessários para a realização das atividades; 
- Reestruturação da ambiência; 
- Garantir retaguarda de atendimento de média e alta complexidade, 
procedimentos, diagnósticos e leitos; 
- Realizar novas contratualizações conforme demanda; 
- Gestão para resolução de demandas reprimidas; 
- Melhorar e qualificar os atendimentos de Saúde; 
- Manter a contratação da assessoria em saúde. 

 
 

DIRETRIZ 7 – MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE CONSTRUÇÃO 
AMPLIAÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
OBJETIVO 1- Investir em infraestrutura das unidades. 

INDICADOR: 
Numero de unidades ampliadas ou 

reformadas 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (1) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 30: Realizar a ampliação e reforma nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), com 
construção de nova Unidade de Saúde no 
Centro de Vargem Bonita 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Elaboração de dois Projetos arquitetônicos para a ampliação e ou reforma de 
duas unidades de saúde que atendam as especificações da RDC 50 da 
ANVISA; 
- Monitoramento e avaliação do processo; 
- Alimentação do sistema SISMOB; 
- Execução da obra; 
-  Construção de nova Unidade de Saúde na área Central do Município. 
- Pleitear recursos nas esferas Federal e Estadual; 
- Pleitear recursos de emendas parlamentares. 

INDICADOR: 
Número de veículos adquiridos 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (0) 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 31: Aquisição de veículos para 
reposição da frota, sendo veículos de 5 

2022 2023 2024 2025 
2 2 2 2 
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lugares, 7 lugares, vans e ambulâncias, 
AÇÃO 

- Aquisição e utilização de veículos; 
- Manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos. 
- Alugar veículos para realizar o transporte de pacientes. 
- Pleitear recursos nas esferas Federal e Estadual; 
- Pleitear recursos de emendas parlamentares. 
- Renovação da frota de veículos 

INDICADOR: 
Número de veículos adquiridos 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (100) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 32: Adquirir equipamentos 

necessários para o bom andamento das 
atividades . 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Adquirir móveis para as Unidades Básicas de Saúde; 
- Adquirir computadores e materiais de informática. 
- Adquirir equipamentos para o bom andamento das atividades de saúde. 
- Pleitear recursos nas esferas Federal e Estadual; 
- Pleitear recursos de emendas parlamentares. 

 

DIRETRIZ 8 – FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 
MENTAL 

OBJETIVO 1 – Manter o acesso e o cuidado à atenção psicossocial da 
população 

INDICADOR: 
Número de atendimento psiquiátrico 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (1) 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 33: Buscar atendimentos no CAPS 
Microrregional de Água Doce 

2022 2023 2024 2025 
1 1 1 1 

AÇÃO 
- Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de 
saúde, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 
contínuo e da atenção às urgências; 
- Desenvolver atividades para prevenir o uso de drogas; 
- Desenvolver estratégias através de articulação intersetorial para reabilitação 
e reinserção das pessoas com transtornos mentais ao convívio social; 
- Realizar campanhas educativas, confecção de material gráfico; 
- Realizar o pagamento dos serviços do CAPS; 
- Realizar o transporte de pacientes no CAPS. 

INDICADOR: 
Redução de prevalência do tabagismo 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 ( 0 ) 

Unidade de medida: prevalência Valores anuais 
META 34: Reimplantar o Programa de 2022 2023 2024 2025 
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Prevenção do Tabagismo 1 1 1 1 
AÇÃO 

- Implantar o programa de combate ao tabagismo com reuniões de grupo; 
- Garantir distribuição de material educativo e medicamentos; 
- Ações educativas. 

 

DIRETRIZ 9 – MANTER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 

OBJETIVO 1- Ampliar a assistência em saúde, melhorando a oferta de 
medicamentos, insumos, atendimentos e procedimentos especializados 
com financiamento complementar.  

 
INDICADOR: 

Participação nos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde. 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (01) 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 35: Ampliar capacidade de oferta de 
consultas e exames especializados para facilitar o 
acesso da população.  
 

2022 2023 2024 2025 
1 1 1 1 

AÇÃO 
- Manter o convênio com CIS AMARP para compra de consultas e exames
especializados e despesas administrativas.  
- Regular   o   acesso   aos   serviços   de   média   e   alta complexidade, 
através do Sistema de Regulação (SISREG) 

INDICADOR: 
Ampliar o aumento de acesso a 

procedimentos cirúrgicos 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (20) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 36: Aumento do número de especialidades 
médicas de forma equânime priorizando a 
expansão das especialidades com maior déficit 
e garantindo ao usuário consultas especialistas de 
acordo com a sua gravidade  

2022 2023 2024 2025 
20 20 20 20 

AÇÃO 
- Aumentar a disponibilização e o acesso de métodos definitivos (laqueaduras e
vasectomias)  
- Regular   o   acesso   aos   serviços   de   média   e   alta complexidade, 
através do Sistema de Regulação (SISREG) 
- Aumentar o acesso aos procedimentos de difícil acesso; 
- Diminuir o tempo de espera nas filas. 

INDICADOR: 
Manter repasses para APAE Clínica 

Municipal 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (1) 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VARGEM BONITA – 2022-2025 

76 

 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 34: Aumento do número de especialidades 
médicas de forma equânime priorizando a 
expansão das especialidades com maior déficit 
e garantindo ao usuário consultas especialistas de 
acordo com a sua gravidade  

2022 2023 2024 2025 
1 1 1 1 

AÇÃO 
- Manter o atendimento na APAE;  
- Disponibilizar o serviço de acompanhamento em especialidades na APAE; 

 

DIRETRIZ 10 – AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL COM VISTA AO 
APRIMORAMENTO DO SUS E A CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 

SAÚDE. 
OBJETIVO 1- Participação da  sociedade  da administração pública de 

saúde. 
INDICADOR: 

Realização de 01 Conferencia municipal de 
saúde 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2019 (01) 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 37: Realização de 01 conferência 

municipal de saúde 
2022 2023 2024 2025 

- - 1 0 
AÇÃO 

- Fortalecer a Política municipal para o controle social; 
- Fortalecer os mecanismos a partir da promoção da equidade; 
- Deliberar sobre as políticas de saúde; 
- Organizar e realizar conferências e audiências de saúde 

INDICADOR: 
Numero de instrumentos apreciados 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2020 (4) 

Unidade de medida: número Valores anuais 
META 38: Realizar análise e apreciação dos 

instrumentos de gestão 
2022 2023 2024 2025 

04 04 04 04 
AÇÃO 

- Estabelecer pareceres sobre os instrumentos de gestão através de 
deliberações em assembleias; 
- Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; 
- Articular junto à gestão as condições materiais, técnicas e administrativas 
necessárias ao funcionamento do Conselho; 
- Garantia de recursos financeiros para a participação de conselheiros em 
eventos do controle social nas esferas municipal, estadual e federal; 
- Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os projetos, pactuações, 
convênios e parcerias da pasta. 
- Capacitação do CMS. 
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DIRETRIZ 11 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE A PANDEMIA DO COVID-19.  

 
OBJETIVO 1- Financiar ações e serviços públicos nos níveis primários, 
média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde 
mental para o enfretamento e combate da pandemia do COVID-19 e seus 
desdobramentos.  

INDICADOR: 
Percentual de pessoal com suspeita de Covid 

com testes aplicados  

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2021 (100) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 39: Aprimorar a triagem clínica dos 

sintomas gripais  
2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Ampliar número de testagem por antígeno, facilitando a identificação e o 
rastreamento dos casos e contactantes.  
- Manter o fornecimento de EPIs conforme orientações sanitárias.  
 

INDICADOR: 
Percentual de pessoal vacinadas 

 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2021 (98) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 40: Ampliar a cobertura vacinal para 

o COVID-19.  
2022 2023 2024 2025 

98 98 100 100 
AÇÃO 

- Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das 
vacinas para o COVID-19.  
- Adquirir vacinas de imunização para o COVID-19, quando autorizado a compra 
pelo MS.  

INDICADOR: 
Percentual de atendimentos  

 

LINHA DE BASE (resultado) 
Ano: 2021 (100) 

Unidade de medida: percentual Valores anuais 
META 41: Garantir atendimento para as  

complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós 
COVID-19.  

 

2022 2023 2024 2025 
100 100 100 100 

AÇÃO 
- Qualificar e reforçar a assistência fisioterápica para a reabilitação de pessoas 
acometidas pelo COVID-19.  
- Ampliar capacidade de oferta de suporte psicológico e psicossocial para as 
repercussões emocionais decorrentes da pandemia do COVID-19.  
- Garantir exames e medicamentos para o tratamento pós COVID-19.  
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Caso o município vier a receber valores de Emendas Parlamentares, estão serão 

suplementadas para pagamento de salário e encargo, quando permitir, assim como, compra 

de insumos, pagamento de procedimentos de Média e Alta Complexidade, entre outros 

específicos de acordo com o objeto exposto por ela. 
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17. Considerações finais 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de saúde. Estabelecida pela Constituição 

Brasileira de 1988 e por leis que a regulamentam, é um sistema novo e ainda em 

construção. O SUS norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários: Universalidade, 

Equidade, integralidade. 

O SUS há que ser entendido em seus objetivos finais de dar assistência à 

população baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde - para 

que assim, busquemos os meios - processos, estruturas e métodos - capazes de 

alcançar tais objetivos com eficiência e eficácia e, torna-lo efetivo em nosso país. 

Desta forma a política de saúde deve ser direcionada para a prevenção das 

doenças e não somente para a sua recuperação. Isto exige que o atendimento deva 

ser feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratarmos 

danos. Um conjunto de as ações de promoção da saúde (que envolvem ações de em 

outras áreas como habitação, meio ambiente, educação, etc.), de prevenção 

(saneamento básico, imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à saúde, 

etc.) e de recuperação (atendimento médico, tratamento e reabilitação para os 

doentes) são suas principais vertentes. 

Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo 

indivisível que não podem ser compartimentalizadas. A s unidades prestadoras de 

serviço com seus diversos graus de complexidade formam também um todo 

indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. 

Os procedimentos técnico-administrativos prévios à realização de serviços e à 

ordenação dos respectivos pagamentos, especialmente a autorização de internações 

e de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e/ou alto custo, devem ser 

organizados de forma a facilitar o acesso dos usuários e permitir o monitoramento 

adequado da produção e faturamento de serviços. 

A própria Constituição Federal no caput – corpo – do seu artigo 5º garante (...) 

“a inviolabilidade do direito à vida” (...). Portanto, a MISSÃO da Secretaria Municipal de 

Saúde é DEFENDER A VIDA, satisfazendo as necessidades de saúde da população, 

através de um sistema de saúde humanizado, com responsabilização, acesso, vínculo, 
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acolhimento, gestão participativa, trabalho em equipe multiprofissional de forma 

transdisciplinar e autonomia dos processos de trabalho. 

A saúde é um direito de cidadania e é dever, de todo o gestor, gerar políticas 

para atender as necessidades da população. A construção deste documento faz parte 

do cumprimento do nosso dever como gestor público. Saúde relaciona-se diretamente 

com o bem estar físico e mental. 

Diversos aspectos da vida cotidiana têm influência direta na manutenção do 

equilíbrio fisiológico dos órgãos e sistemas no corpo humano. Estes fatores externos, 

que envolvem a vida em sociedade, muitas vezes tem tornado este equilíbrio interno 

uma tarefa difícil. O bem estar da família, as condições de moradia, de trabalho e 

renda, de lazer, além de outras razões que impliquem em melhoria da qualidade de

 vida, são condições que tem transcendência fundamental na saúde coletiva. 

Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde está sendo construído, ao longo das 

últimas décadas, com participação de gestores, usuários e profissionais da área da 

saúde. 

É preciso que o Plano Municipal de Saúde aponte soluções exequíveis, com 

compromissos assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que 

sigam as principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas 

para a qualificação da atenção, e educação do usuário, tanto em relação aos seus 

direitos quanto aos deveres como cidadão, com a finalidade de cumprirmos os 

objetivos e metas traçados e para a utilização adequada do SUS. 

Este plano deve ser revisto periodicamente a fim de ser compatível com as 

necessidades desta comunidade. 

Também é relevante ressaltar que anualmente a PAS oportuniza readequações 

inclusive no que se refere a priorização.Aqui é importante que a equipe reflita sobre o 

processo de trabalho construído ampliando seus olhares com vistas a comunidade e 

seu bem estar, reorientando ações e metas para o atendimento de resultados 

desejados. 
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18. Resolução Conselho Municipal de Saúde 
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19. Homologação do Plano Municipal de Saúde 

 


