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INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Gestão, exercício 2018, é um instrumento de monitoramento e 

acompanhamento da execução das ações realizadas por esta secretária e, permite à gestão 

vislumbrar e aferir resultados esperados e alcançados, bem como, orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários. O presente relatório poderá ainda, sofrer 

alterações parciais de forma a responder ao seu objetivo. 

Destaca-se que este documento tem como base tornar transparente as ações realizadas por 

cada setor pertencente à Secretaria Municipal de Educação - SME e sua estrutura expressa às 

informações repassadas por cada gerência e seus respectivos departamentos, coordenações 

junto aos programas que fomentam a estrutura administrativa em sua totalidade. 

As informações estão estruturadas, por gerências e coordenações representando cada 

departamento e, compondo o de gestão encaminhado segundo a sua especificidade. 
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APRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação tem a função de, 

assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão, prestar assistência direta, pessoal 

e institucional, quando couberem, ao Secretário ou titular do órgão no que couber ao pleno 

exercício das atribuições de chefia desde último e exercer outras funções técnicas ou 

administrativas que lhe forem delegadas pelo titular do órgão. 

A equipe técnica da SME tem a função de prestar apoio e assessoramento especial à 

Secretária Municipal de Educação na resolução de demandas específicas de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão, dar suporte à Secretária e aos demais diretores de 

departamentos sobre leis, decretos e dispositivos governamentais pertinentes ao 

funcionamento da Administração Municipal, respaldando ações em apoio na execução de 

programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão, subsidiar as instâncias superiores 

conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e processo decisório relativos 

a políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência, assessorar apoiando 

na realização de estudos, levantamento  de  dados  e  elaboração  de  propostas  de  projetos  

que   visem a melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria, assessorar quando da 

assinatura de contratos, convênios e adesão a programas desenvolvidos por esta Secretaria, 

assessorar a Secretária na avaliação do desempenho da secretaria em relação a seus objetivos 

e metas além de executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.
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Estrutura Administrativa da Secretaria 

A equipe tem o compromisso com uma educação de qualidade e será sustentada por ações 

técnico-administrativas e pedagógicas (Educação Nutricional e Tecnologia Educacional) 

voltadas à dinamização e otimização do atendimento às diferentes demandas que envolvam 

Recursos Humanos e materiais, Alimentação Escolar, Transporte Escolar, Apoio Logístico, 

Tecnológico e Técnico Administrativo, atuando de forma integrada às demais Gerências da 

SME e Unidades de Ensino, contribuindo para construção de uma Educação Cidadã na práxis 

educativa do Sistema de Ensino de Nossa Senhora das Dores-SE. 

O técnico administrativo tem o compromisso de coordenar o planejamento das ações 

referentes à política educacional do Município, formulando o plano geral da gestão plurianual, 

os planos operacionais, anualmente, realizando a aplicação e o controle dos recursos 

destinados à educação municipal e promover a avaliação institucional da Secretaria de 

Educação, por meio das Coordenações que lhe são subordinadas. 

 

A Gerência Administrativa da Rede de Ensino conta com 07 (sete) segmentos assim 

distribuídos: 

• Departamento de Apoio Administrativo; 

• Departamento de Alimentação Escolar; 

• Assessoria de Apoio ao Educando; 

• Assesoria de Inspessão escolar; 

• Assessoria de Divisão de Protocolo; 

• Assessoria de Divisão de Recursos Humanos; 

• Departamento Pedagógico. 

 

Departamento de Apoio Administrativo 

A prioridade do departamento é o atendimento adequado das demandas das unidades de 

ensino e sede administrativa da SME com recursos humanos em quantidade adequada e com 

qualidade, buscando professores e servidores por meio de análise de currículos, considerando 

os requisitos e habilitações de cada cargo, qualificando a prestação dos serviços educacionais. 

Outra prioridade é fazer cumprir o Estatuto do Magistério, Lei Complementar nº 001/2005 e o 
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Plano de Cargos e Vencimentos Lei nº002/2005, garantindo a progressão e promoção 

(mudança de nível) de acordo com a titulação. 

O maior desafio encontrado nessa dimensão foi o encaminhamento de profissionais do 

magistério para as Unidades de Ensino e sua permanência, visto que há solicitações de 

profissionais face ao índice elevado de afastamentos e solicitações de licenças, serviços de 

expedição de portarias, trazendo complicações em disciplinas em cuja área há carência de 

profissionais habilitados na rede. 

No início do ano letivo de 2018, o quadro efetivo de professores era de 197 (cento e noventa e 

sete) profissionais, deste quadro, 01 professora faleceu, 02 (dois) solicitaram Licença sem 

vencimentos, 02 cedidos a outro município e/ou secretaria sem ônus para este município, 

concluindo o ano com 192 (cento e noventa e dois) professores em efetivo exercício. Destes, 

174 (cento e setenta e quatro) possuem Especialialização em nível de pós-graduação. Conta 

ainda com 20 (vinte) assistente administrativos, 67 (sessenta e sete) auxiliares de serviços 

gerais, 04 (quatro) porteiros/vigilante, 4 (quatro) motoristas, 1 (um) carpinteiro. 

 Foi realizada através da análise de currículos a convocação, para contrato temporário de 

vários servidores do magistério e do quadro técnico para suprirem as demandas desta 

secretaria. Foram contratados 67 (sessenta e sete) professores. 

Ao longo do ano, foram promovidas orientações para as Equipes Diretivas das Unidades de 

Ensino da Rede, nos quais foram tratados assuntos referentes à frequência e recursos humanos 

e materiais. 

 Gerencia a Comissão Permanente de Gestão de Carreira do Magistério Municipal, específica 

para promover a atualização do quadro funcional, no tocante aos requerimentos apresentados 

pelos docentes. Conforme estabelece o Estatuto do Magistério Público Municipal. 

 Foram expedidos, protocolados/registrados e encaminhados 552 (quinhentos e cinquenta e 

dois) correspondências e processos às Gerencias, Unidades de Ensino, Prefeitura Municipal e 

outros locais. 

Coordenou e acompanhou junto às unidades escolares o Censo Escolar 2018, alimentando o 

sistema, através de plataforma digital, dentro dos prazos previstos.                          
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Otimizaou o atendimento adequado das demandas da sede administrativa da SME com os 

serviços de melhorias na infraestrutura das unidades escolares, limpeza dos prédios e as áreas 

externas, fotocopias, distribuição de material de limpeza e expediente, registro e controle da 

tramitação de documentos e processos.  

Sistematicamente é feito vistoria na limpeza das instalações da SME e reposição de materiais 

de limpeza, água e café, controle de entrada e saída de materiais diversos (pedagógicos e 

manutenção) às unidades escolares que não recebem insumos do PDDE – escola, nas 

dependências da SME. 

  A demanda de aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) cópias, para atividades de 

cunho institucional e pedagógico, feito o controle e estatística por Gerência, providenciando 

toner e reparos para as impressoras e copiadoras da SME. 

  Alimentou a Plataforma CONVIVA, com todo o quadro funcional por servidor, da Rede 

Municipal de Ensino.  

Foram realizadas reestruturações, revitalizações e adaptações de diversos espaços escolares: 

•  Reparo no telhado de 10 (dez) das escolas da rede, dentre elas: Escola Municipal 

Professora Hozana Azevedo; Escola Municipal José de Figueiredo Barreto, Escola Municipal 

Maria Menezes Gois; Escola Municipal Professor Carlos Garcia; Escola Municipal Professor 

Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Anisio Teixeira; Escola 

Municipal Líbano; Escola Municipal Elpídio Barreto; Escola Municipal Arnaldo Rolemberg 

Garcez. 

•  Aluguel de 02 (dois) imóveis, para atendimento de creche; 

• Abertura e inauguração do Centro de Educação Infantil Maria Ana de Lima, e do 

Anexo de Educação Infantil Petronilho Menezes Cotias. Ação de grande relevância para o 

município, por se tratar da meta 1 do Plano Municipal de Educação – PME, o qual trata da 

universalização da educação infantil, para a pré-escola, e atenderr em 50% as crianças de até 

03 (três) anos. Vale ressaltar que esta é uma ação pioneira neste município, e faz o 

atendimento direto a 229 (duzentos e vinte e nove) crianças nesta faixa etária, em regime 

semi-integral, nestas 2(duas) unidades de ensino; 

•  Pinturas nas Escolas: Escola Municipal Elpídio Barreto, Escola Municipal Otília Santana; 

Escola Municipal Professor Pedro Acantara de Andrade; Escola Municipal Carlos Garcia; 

Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola Municipal Professor Isaac Menezes; Escola 

Municipal Guatemala, Escola Municipal Maria Enezilde Vieira Santos; 

•  Entrega da unidade escolar do Povoado Cajueiro, Escola Municipal Professor Orestes 

de Andrade; 
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• Reforma estrutural e revitalização da Escola Municipal Francisco Pedro Nascimento; 

• Aquisição de mobiliário pra a unidade escolar: Escola Municipal Professor Orestes de 

Andrade, conforme quadro abaixo: 

ITENS QUANTIDADES 

Carteiras universitárias 50 

Quadro branco 2mx1,20m 03 

Armário de cozinha com 6 portas 02 

Conj.para Educação Infantil c/ 6 cadeiras 03 

Freezer  01 

Birô  03 

Jogos de mesa e cadeiras pláticas 04 

 

 

• Manutenção dos equipamentos de informática, de   unidades escolares para 

manuteção, reativação dos equipamentos do Programda Linox Educacional e demais 

equipamntos; reativação do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao 

Cidadão – GESAC, que disponibiliza Internet Banda Larga nas escolas que a possuiam e 

manutenção dos moldens com ampliação e instalação de aparelhos roteadores 

disponibilizados através do Programa Escolas Rurais Conectadas da Fundação Telefônica 

Vivo; Reativação da Internet do Programa Banda Larga na Escola – PBLE, nas escolas da 

zona urbana, quais sejam: Escola Municipal Arnaldo Rolemberg Garcez; 

• Reparo nas instalações elétricas de todas as unidades de ensino, por ocasião das demandas 

do pleito eleitoral 2018; 

• Aquisição de 30 jogos de mesa com 6 cadeiras pra atendimento das creches: Anexo do 

Petronilho de Menezes Cotias, e Centro de educação Infantil Maria Ana De Lima; 

• Aquisição e reparos de carteiras universitárias e para educação infantil; 

• Aquisição de mobiliário e equipamentos para funcionamento das creches; 

• Atualização do arquivo permanente da SME. 

• Aquisição de 100 ventiladores de parede 60 cm. 

• Aquisição de 05 notebooks; 

• Acompanhamento sistemático da frequência de alunos nas unidades de ensino, através do 

Programa Bolsa Família no que se refere às condicionalidades da educação. O Bolsa Família é 

um programa Federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com 
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renda per capita de até R$ 170 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do 

acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. O 

trabalho foi intensificado na busca ativa dos alunos não localizados no sistema Programa 

Bolsa Família na Escola, conseguindo zerar a lista desses alunos, atendendo 4.084 (quarto mil 

e oitenta e wquatro) alunos oriundos das redes estadual, municipal e privada do município, 

obtendo 100% de acompanhamento da referida frequencia; 

 

• Participou da atualização do Plano de Ações Articuladas-PAR. Este plano é uma estratégia 

de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE, que consiste em oferecer aos entes federados um 

instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar 

e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um 

sistema nacional de ensino. Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das 

políticas de educação, e que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de 

desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das 

condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb de suas redes públicas de ensino. Assegurar o 

acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições de ensino, em 

especial na educação básica e sua permanência com sucesso na escola, depende do 

atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os quais se destacam: 

materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura 

escolar. Esses produtos e serviços se relacionam a vários fatores econômicos e sociais e à 

forma de planejamento, gestão, atuação e colaboração entre os entes subnacionais, 

proporcionada pela assistência técnica e financeira, concretizada no âmbito do PAR; 

• Organizou a distribuição do livro didático da Educação Infantil, em todas as escolas da 

rede; 

• Aquisição 32 (trinta e dois) e manutenção 35 (trinta e cinco) de extintores de incêndio, 

sendo assim distribuídos; 

ESCOLA QUANTIDADE 

Escola municipal Arnaldo Rolemberg Garcez     5 

Escola Municipal Petronilho Menezes Cotias 5 

Escola Municipal Profª Hozana Azevedo  5 

Escola Municipal José de Figueiredo 5 
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Escola Municipal Maria da Glória Santos  5 

Escola Municipal Joel Nascimento 2 

Escola Municipal Profª Otília Santana 1 

Escola Municipal Líbano 2 

Escola Municipal Maria Rosa Costa 2 

Escola Municipal Profº Pedro Alcântara 1 

Escola Municipal Elpídio Barreto  3 

Escola Municipal Maria Menezes Gois 2 

Escola Municipal Enezilde Vieira Santos   5 

Escola Municipal Professor Orestes de Andrade 4 

Escola Municipal Jorge Amado 1 

Escola Municipal Maria Vandete Gomes de Oliveira 2 

Escola Municipal Professor Osman S. Oliveira  3 

Escola Municipal Carlos Garcia 2 

Escola Municipal Professor Isaac Menezes 4 

Escola Municipal Francisco Pedro Nascimento 2 

Escola Municipal Guatemala  2 

Escola Municipal Anisio Teixeira  2 

Centro de Educação Infantil Maria Ana de Lima 2 

 

• Organizou o remanejamento de bem público, entre as unidades escolares. 

 

 

Escola de saída Escola destino Item 

Maria da Glória 

Santos 
Maria Menezes Gois 1 caixa amplificada 

SME 
UAB – Universidade Aberta 

do Brasil 

1 impressora 

multifuncional 
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Departamento de Alimentação Escolar 

 A prioridade do departamento de Alimentação Escolar, é elaborar cardápios de acordo 

com os programas (Eja, Mais Educação, Fundamental, Infantil e Creche), organizar, 

supervisionar e controlar, o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos alimentos 

pelas unidades de ensino, zelar pelas condições de higiene e preparo dos produtos da 

alimentação escolar, realizando visitas de orientação e inspeção nos locais de fornecimento 

dos mesmos. 

 No decorrer do ano são dadas orientações por meio de reuniões e visitas técnicas 

realizadas nas Unidades Escolares pelo setor de Alimentação Escolar, bem como, por contato 

telefônico, endereço eletrônico e pessoalmente no setor. 

 Houve a Capacitação das Merendeiras, com o objetivo de orientá-las como se devem 

manipular os alimentos deixando livres de contaminação, higienização correta dos utensílios e 

organização do estoque. 

 A compra dos Gêneros Alimentícios é realizada através da Chamada Pública da 

Agricultura Familiar e do Pregão, que ocorre no início do ano, compreendendo a entrega de 

produtos no período de fevereiro a dezembro do ano corrente. Este departamento participa da 

Chamada Pública da Agricultura Familiar e do processo licitatório Pregão através de: 

• Elaboração das especificações dos gêneros alimentícios; 

• Elaboração do Termo de Referência; 

• Participação na elaboração do Edital; 

• Análise das amostras das empresas ganhadoras e dos produtos da Agricultura Familiar. As 

amostras são analisadas conforme os critérios abaixo: 

• Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas; 

• Características organolépticas do produto (textura, aroma, cor, etc.); 

•  Embalagem íntegra com rótulo completo contendo as seguintes informações: 

Identificação do produto; Embalagem original e intacta; Identificação do produtor e contato; 

Data de embalagem; Data de validade; Peso líquido; Os produtos de origem animal deverão 

apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, Estadual ou 

Federal; Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para produtos 

manipulados; 
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• Degustação. 

• A aprovação das amostras analisadas; 

• Acompanhamento dos produtos entregues nas Unidades Escolares através de orientações 

aos servidores e às merendeiras das unidades, a fim de que o alimento entregue seja de 

qualidade, e caso houvesse alguma intercorrência, realização de orientação dos procedimentos 

a serem adotados pelas unidades escolares. 

 As visitas técnicas às Unidades Escolares foram realizadas durante o ano de 2018 de 

acordo com a disponibilidade de nutricionistas e de transporte. Visto que a grande demanda 

de serviço administrativo, a falta de equipamento para a realização desses serviços e o quadro 

reduzido de nutricionista inviabilizou a maior frequência dessas visitas.  

 Foram recomendados mensalmente, aos diretores escolares, o controle de estoque e 

validade dos gêneros alimentícios, através de planilhas. Os produtos de origem animal 

deverão apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, 

Estadual ou Federal; Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para 

produtos manipulados; 

 Foi elaborado cardápio anual das diferentes modalidades de ensino, bem como as 

respectivas listas de compras para cada unidade escolar levando em consideração o número de 

alunos e as modalidades de atendimento. Foram realizadas palestras nas unidades escolares. 

Na Escola Municipal Prof Hozana Azevedo o tema abordado foi o “Semáforo da 

Alimentação”, onde os alunos foram informados quais alimentos devem ser evitados e 

consumidos diariamente, através das informações passadas com a Pirâmide Alimentar. Na 

Escola Municipal Maria da Glória houve uma parceria entre as Secretarias municipais de 

Saúde e Educação, onde a Nutricionista falou sobre a Obesidade Infantil e alimentação 

saudável.  Todas as ações desenvolvidas Por este departamento, são supervisionadas pela 

Nutricionista -RT– Responsável Técnica desta secretaria.   

 

 

Assessoria de Apoio ao Educando  

É o setor responsável por coordenar e fazer a gestão da equipe de colaboradores do setor de 

transportes.                                                                                            . 

Um assessor de apoio ao educando realiza todo o acompanhamento de desempenho de 

transportadoras e análise de fretes.                                                            . 

Está sob as responsabilidades de um assessor de apoio ao educando para atuar com 
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prospecção e gestão de transportes, desenvolver indicadores, auditar transações de 

abastecimento, fazer toda administração do operacional de transportes, acompanhar métricas 

de KPIs, atuar com manutenção de contratos de fornecedores, garantir a eficiência na 

operação de transportes, monitorar e prover alto desempenho na qualidade do serviço 

prestado, garantir aproveitamento de recursos empregados na operação, estabelecer os 

contratos com alto nível de segurança junto aos prestadores de serviços e transportadores. 

Atendemos aproximadamente 10.000 (dez mil) translados, entre veículos leves e pesados, de 

servidores da SME, de professores da rede e alunos para atenderem demandas pedagógicas 

escolares e administrativas de todos os envolvidos, controlando o consumo, média de 

combustível e reparo/manutenção dos mesmos. 

As viagens de ônibus, para atender as Unidades de Ensino, no tocante as excurssões com 

alunos para atividades fora da sala de aula (extra–classe), estão conforme solicitações via 

ofício, conforme previsão nas proposta pedagógica da escola, controlando o consumo, média 

de combustível e reparo/manutenção dos ônibus. 

Em janeiro de 2018, a SME dispunha de11 micro–ônibus. Destes, 01 totalmente sucateado 

sem condições de uso. 

São disponibilizados, 07 (sete) ônibus diariamente para atendimento de alunos universitários à 

capital, atendendo 403 (quartocentos e três) alunos. 

 

Assessoria de Divisão de Inspeção Escolar 

A Inspeção Escolar, contibue e oferece melhores subsídios teórico-metodológicos para 

desenvolvimento de competências administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas, na 

implementação das políticas e diretrizes da Educação Municipal. Em face às suas atribuições, 

são elencadas algumas demandas que foram realizadas: 

 

• Orientações para o preenchimento dos instrumentais escolares, com as equipes 

diretivas da rede municipal; 

• Legalização junto ao Conselho Municipal de Educação-COMED para a implantação do 

atendimento de creches; 

• Acompanhamento sistemático do devido preenchimento dos instrumentais escolares, junto 

às unidades escolares, em loco; 

• Verificação e correção das atas de apuração de resultados; 

•  Levantamento dos índices de aprovação, reprovação, evasão e transferidos da rede em 

2017;  
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• Acompanhamento e tabulação de dados referentes ao rendimento escolar da rede; 

• Iniciou a atualização de documentação (Planta baixa, escrituras, portarias, etc.) das escolas 

rede. 

 

Assessoria de Divisão de Protocolo 

A prioridade da Assessoria de Divisão de Protocolo é zelar pelo patrimônio da SME, emitir 

recibo de entrega de material permanente para as escolas, manter sob a guarda e promover o 

controle de uso dos equipamentos e recursos tecnológicos demandados pelos diferentes 

setores da SME, formalizar e controlar a entrada e saída dos bens patrimoniais da SME; 

realizar o levantamento e o controle periódico dos bens móveis da SME e das unidades 

escolares, primando para que todos estejam patrimoniados pelo órgão; fazer a transferência 

dos bens móveis, informando oficialmente ao órgão competente; trabalhar em cooperação 

com a Coordenação de Manutenção e Ampliação da Rede Física, especialmente em ações que 

associem questões de espaço físico com funcionamento das escolas. 

Considerando a necessidade de haver a fluidez e transparência no tocante ao Patrimônio 

Público Municipal da SME, fomenta e auxilia a Secretaria de Planejamento, no que tange a 

catalogação do Patrimônio Público Municipal. 

O Almoxarifado da Educação, atua juntamente com o almoxarifado municipal e se encontra 

com seu controle paralelo em dia (planilha de excel), com o inventário atualizado e com o 

controle de entrada e saída de materiais (físico) em pleno funcionamento.  

O patrimônio que é totalmente ligado aos serviços do Almoxarifado encontra-se os 

movimentos pertinentes aos bens móveis da Secretaria. O procedimento de tombamento de 

materiais fica a encargo do Amoxarifado Municipal.  

As demandas diárias do almoxarifado/patrimônio são: 

• Distribuição para Unidades de Ensino de materiais; 

• Distribuição de bens permanentes novos e em desuso, conforme solicitação das Unidades 

de Ensino; 

• Recolhimento dos bens inservíveis e desuso da SME/Unidades de Ensino; 

• Limpeza e organização do Almoxarifado e recebimento de materiais; 

• Controle de logística para empréstimos para atendimento as unidades escolares e outras 

Secretarias; 

• Controle de entrada e saída de bens, emitindo os documentos necessários e 

acompanhamento dos processos de aquisição de materiais de consumo/permanente; 
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• Realização do inventário Físico das unidades escolares; 

• Organização do inventário físico da SME. 

• Fazer controle efetivo de entrada e saída de materiais no Almoxarifado, mantendo os dados 

atualizados, dando saída diária aos itens de consumo retirados do estoque. 

 

 

Departamento Pedagógico 

A Concepção do trabalho pedagogico, requer formação constante e trocas de experiência, 

visando o fortalecimento da identidade profissional, a conquista de espaço para a realização 

do trabalho e a unidade das ações nas instituições. O trabalho de coordenação de processos da 

prática educativa, buscar se pautar pelas relações institucionais na perspectiva do trabalho 

coletivo, e possibilita a ocupação de espaços políticos e de decisões institucionais; é um  

trabalho de integração entre os atores envolvidos nesse processo: professores, gestores, 

estudantes, profissionais de outros setores da instituição, famílias e comunidade externa; 

Trabalhar colaborativamente articulando na organização do processo de ensino e 

aprendizagem, fundamentado pela legislação vigente e pelas diversas e inovadoras 

concepções de ensino aprendizagem de forma a atender os  Projetos Político-Pedagógico, de 

cada instituição de ensino. 

 Assim orientados, 2018 foi um ano de muito trabalho e muitas conquistas. O Departamento 

pedagógico da SME em regime de colaboração com outros departamentos, realizou: 

 

• Elaboração do Plano de ação anual, Planejamento e processo de busca de equilíbrio entre 

meios e fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor funcionamento das atividades 

humanas. “O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de   decisão   sobre   a   

ação; processo   de   previsão   de necessidades e racionalização de emprego de meios 

(materiais) e recursos (humanos) disponíveis visando à concretização de objetivos em prazos 

determinado e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA. 2001 p.30). 

O objetivo é  promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos, 

desenvolver   ações   coletivas   no   sentido   de   superação   dos problemas, garantir   uma   

educação   de   qualidade, como   um   direito inalienável do educando, promover   o   diálogo   

aberto,   Secretaria Municipal de Educação - escola   na   solução   dos problemas   com   

vistas   as   sugestões   no   intercâmbio   das relações, contribuir para uma ação articulada de 

todos os envolvidos com a realidade da Secretaria Municipal de Educação; e acompanhar   o   
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processo   de   ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e pais no sentido 

de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria. 

• Elaboração do calendário escolar, para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos do Ensino Fundamental - EJAEF, com o objetivo de promover a atuação conjunta 

dos profissionais da escola nos diferentes turnos; 

•  Desenvolveu ações coletivas no sentido de superação dos problemas. Garantir uma 

educação de qualidade, como   um   direito inalienável do educando. Promover o diálogo   

aberto   Secretaria Municipal de Educação – escola na solução dos problemas com vistas às   

sugestões   no   intercâmbio   das relações;  

• Contribuiu para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da Secretaria 

Municipal de Educação;  

• Acompanhou o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e 

pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria; 

• Realizou o I|I Encontro Municipal de Educação, ocorrido na EMARG – Arnaldo R. 

Garcez, com a finalidade de trazer reflexões a cerca do fazer pedagógico, com tema central 

“Educação como meio de transformação Social”; 

• Realizou o Planejamento Pedagógico Anual. O planejamento é um processo de 

sistematização e organização das ações do professor. “É um instrumento da racionalização do 

trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social”. 

(LIBÂNEO, 1991). O ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. 

“A todo o momento as pessoas são obrigadas a planejar, a tomar decisões que, em alguns 

momentos, são definidas a partir de improvisações; em outros, são decididas partindo de 

ações previamente organizadas” (KENSKI, 1995). 

• Realizou Oficina Pedagógica para professores da Educação Infantil, realizada na Escola 

Hozana Azevedo, objetivando fomentar as ações no que tange a formação docente 

continuada; 

• Realizou oficina de Futebol para professores de educação física, realizada na Escola 

Municipal Arnaldo Garcez 

• Elaborou Projeto Básico, para aquisição do livro didático da Educação Infantil, atendendo 

450 (quatrocentos e cinqüenta) crianças nesta modalidade de ensino em todas as ou escolas da 

Rede Municipal;  

• Elaborou 4 (quarto) Projetos Pedagógicos, 2 (dois) por semestre, direcionados às unidades 

escolares, tendo adesão de toda a rede:  
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A palavra projeto é derivada da palavra latina projectu e significa lançar para frente é um 

objetivo a ser alcançado. Existem diversos tipos de projetos e eles fazem parte da vida de nós 

seres humanos. Não há modelos ideais a serem seguidos, eles necessitam serem flexíveis e se 

adaptarem às reais necessidades dos alunos no caso de projetos pedagógicos que os 

desenvolverão com o auxílio do professor. São muito interessantes porque são produzidos 

com trabalho em equipe e os envolvidos vão aprendendo e ensinando mutuamente. Os 

projetos pedagógicos são de suma importância, pois através deles conhecemos uma dada 

realidade e podemos intervir de maneira significativa de forma a transformar positivamente 

esta realidade. Podendo contribuir também para novas reflexões e problemas que devem ser 

compartilhados com outras pessoas, a fim de encontrar meios para resolvê-los. Assim produz-

se o conhecimento. No desenvolvimento de projetos pedagógicos é essencial que se leia 

bastante sobre o assunto, procurando artigos, livros, fontes diversas, a fim de amadurecer suas 

idéias e formar sua própria opinião a respeito do tema. É imprescindível também que se tenha 

um tema bem delimitado para não correr o risco de ficarmos “perdidos no caminho”. Os 

objetivos devem ser claros. A integração de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, 

com suporte pedagógico das mídias. A inserção das novas tecnologias nos projetos 

pedagógicos são potencializadores da interdisciplinaridade, partindo do conhecimento 

disciplinar. Foram trabalhados os seguintes temas: 

✓ Educação para sustentabilidade. 

✓ Bola no pé, livro na mão. 

✓ Escola Humanizada e humanizadora. 

✓ Tecnologia: Porta aberta para a aprendizagem. 

 

• Acompanha o Plano Municipal de Educação- PME, que determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas 

estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 

oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à 

redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de 

metas refere-se ao ensino superior, através do monitoramento das metas e estratégias 

previstas, em regime de colaboração com a Secretaria de Articulação cos os sistemas de 
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Ensino-SASE e Coordenação de Gestão Democrática, Articilação e Assistências aos 

Municípios – COGEDAM; 

• Execussão do JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Sobre Educação 

Empreendedora, através da parceria com o SEBRAE O Programa Nacional de Educação 

Empreendedora tem o objetivo de ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora 

nas instituições de ensino. Essa disseminação se dá por meio da oferta de conteúdos de 

empreendedorismo nos currículos, com o propósito de consolidar a cultura empreendedora na 

educação. O Programa trabalha soluções educacionais em todos os níveis de ensino com 

professores e alunos em duas frentes principais: 

✓ Desenvolvimento de competências empreendedoras; 

✓ Possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho; 

• Promoveu a aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, atendendo 330 alunos, objetivando identificar as habilidades relacionadas à 

leitura e à escrita, desenvolvidas pelos alunos. 

• Realizou aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, atendendo 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, objetivando a verificação das 

habilidades relacionadas à leitura e à escrita desenvolvidas pelos alunos; 

• Realizou as devolutivas, por unidade escolar, no que tange aos resultados das avaliações, 

com o objetivo de redirecionar as práticas pedagógicas; 

• Realizou aplicação de simulados de aprendizagem para alunos do 4º e 8º ano do ensino 

fundamental, atendendo 385 (trezentos e oitenta e cinco) alunos, 252 (duzentos e cinqüenta e 

dois), respectivamente, objetivando subsidiar os discentes para aplicação da Prova Brasil, e 

consequentemente melhoria dos índices; 

• Legitimar as ações do Projeto 1º estágio. Este Projeto de estágio consiste na reflexão de 

práxis do professor, e visa salientar a importância de contextualizar e interdisciplinar os 

conteúdos estudados. Bem como, elucidar e aprimorar as informações, os conhecimentos e as 

experiências acadêmicas, buscando facilidade de comunicação, norteados sob a perspectiva 

do trabalho com alunos com déficit de aprendizagem em contraturno. Baseado na Lei nº 

298/2017, que cria o Programa Municipal de Estágio e sua aplicabilidade no âmbito da 

Administração Público e dar outras providências. 

• Assessorou e coordenou o Programa Novo Mais Educação junto às equipes diretivas no 

desenvolvimento das ações no chão da escola. O Programa Novo Mais Educação, criado pela 

Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do 

Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua 
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portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de 

crianças e adolescentes. 

Em 2018, o Programa foi implementado por meio da realização de acompanhamento 

pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos 

campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho 

educacional mediante a complementação da carga horária em quinze horas semanais em 

contraturno escolar. O Programa tem por finalidade contribuir para a: 

I - Alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e 

matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico; 

II - Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação 

de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; 

III - Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e 

finais; 

IV - Ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

• Acompanhou as avaliações e no processamento das informações junto ao sistema PDDE 

interativo, bem como a prestação de contas, priorizando alunos com baixo rendimento 

escolar, em contra turno, com aulas de reforço escolar nas proficiências de português e 

matemática ( obrigatórias)e oficinas de dança, teatro, futebol, artesanato, coral, etc (3 por 

escola), com duração de 8 (oito meses), atendendo 14(quatorze) escolas da rede municipal 

e 704 (setecentos e quatro)alunos, sendo que, as esolas mantidas com recurso próprio, 

foram atendidas por período de 4 (quatro) meses; 

ESCOLA FONTE DE RECURSO 

Escola Municipal Profª Hozana Azevedo FNDE 

Escola Municipal Arnaldo R. Garcez FNDE 

Escola Municipal Mª da Glória Santos FNDE 

Escola municipal José de F. Barreto FNDE 

Escola Municipal Mª Enezilde V. Santos FNDE 

Escola Municipal Joel Nascimento FNDE 

Escola Municipal Profº Isaac Nenezes RECURSO PRÓPRIO 
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Escola Municipal Profº Osman S. Oliveira RECURSO PRÓPRIO 

Escola Municipal Francisco P. Nascimento RECURSO PRÓPRIO 

Escola Municipal Carlos Garcia RECURSO PRÓPRIO 

Escola Municipal Elpídio Barreto RECURSO PRÓPRIO 

Escola Municipal Profº Orestes de Andrade RECURSO PRÓPRIO 

Escola municipal Mª Menezes Gois RECURSO PRÓPRIO 

Escola Municipal Mª Vandete G. de Oliveira RECURSO PRÓPRIO 

 

 

• Elaborou o Sub–Projeto do Concurso - XVII Garota Caipira e VI Concurso Rainha do 

Milho 2017, ação do Projeto Pedagógico “Bola no pé, livro na mão”, que aconteceu no dia 08 

de junho, com a participação de várias escopelas da Rede Municipal, tendo como Campeã a 

Escola Municipal Maria Enezide Vieira Santos, e Escola Municipal Anísio Teixeira, 

respectivamente. 

• Articulou treinamento e avaliação de percuso com articuladores, mediadores e facilitadores 

do Programa Novo Mais Educação, com a finalidade de subsidiar as ações do referido 

programa. 

• Realizou visitas técnicas-pedagógicas às unidades escolares. O acompanhamento 

pedagógico é uma estratégia de ensino fundamental para orientação que visa trabalhar 

diretamente no processo de aprendizagem do aluno. É uma tática interventiva assistencialista 

àa alunos com pendências específicas de aprendizagem. Ele sucede em esfera individual, com 

um planejamento voltado as especificidades dos alunos, as atividades são exclusivas bem 

como, as avaliações, planejamento da rotina, estratégias de estudo, visitas às escolas, visitas 

domiciliares, além de auxilio pedagógico em adaptações curriculares.                   

• Efetivou as ações do Programa Profuturo – Aula digital, o qual é uma iniciativa global da 

Fundação Telefônica/vivo e Instituto Paramintas que visa melhorar as oportunidades das 

crianças, incorporando a inovação nas escolas por meio da tecnologia e de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem.                                                  . 

Os gestores e educadores envolvidos no projeto, passaram por formação, sendo que os 

educadores tiveram 40 horas de formação presencial com temas ligados à inovação educativa 

e acesso a conteúdos pedagógicos digitais em um ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativo. As escolas serão beneficiadas com kits compostos por uma maleta móvel 

equipada com 1 notebook, 34 tablets para alunos, 1 projetor multimedia e 1 tela de projeção 

para que os conteúdos também sejam oferecidos em locais onde não há estrutura ou conexão.  
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O público alvo do referido projeto são alunos do 1º ao 3º ano, podendo as deamais séries, 

também serem beneficiadas. No total, foram 910 (novecentos e dez) alunos, de 11 (onze) 

unidades escolares, rurais e urbanas contempladas, segundo os padrões estabelecidos, através 

de parceria da Fundação Telefônia/vivo e Instituto Paramintas; 

As Escolas Municipais contempladas foram: 

1. Escola Municipal Elpídio Barreto 

2. Escola Municipal Maria Menezes Gois 

3. Escola Municipal Jorge Amado 

4. Escola Municipal Otília Santana 

5. Escola Municipal Maria Vandete Gomes 

6. Escola Municipal Francisco Pedro Nascimento 

7. Escola Municipal Joel Nascimento 

8. Escola Municipal Profº. Carlos Garcia 

9. Escola Municipal Anísio Teixeira 

10. Escola Municipal Guatemala 

11. Escola Municipal Maria Rosa Costa  

 

• Coordenou e concluiu o último ciclo de formação docente Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, que caracteriza-se pela integração e estruturação a 

partir da formação continuada de professores alfabetizadores que lecionam do 1º ao 3º ano da 

rede municipal, de forma a atender 3825 (três mil, oitocentos e vinte e cinco) alunos; 

 

• Realizou busca ativa de matrícula para EJAEF, nas localidades dos Povoados Volta, João 

Ventura e Sucupira, objetivando oportunizar educação sistemática às comunidades e 

implementar a matrícula da rede municipal. 

• Coordenou a escolha do livro didático e assessorou as equipes diretivas junto à plataforma 

digital PDDE interativo no tocante ao Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, o qual é 

destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 

materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas 

públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às 

instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos e conveniadas com o Poder Público. 
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• Cooredena o AEE (Atendimento Educacional Especializado), e sala de recursos situada a 

EMPHA – professor Hozana Azevedo. É uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis e etapas e todas as modalidades da educação básica e superior. Disponibiliza o AEE e 

os recursos próprios desse atendimento. Orienta alunos e professores quanto àutilização 

desses recursos nas turmas comuns do ensino regular. 

• O Departamento Pedagógico, participa sistematicamente de formações e reuniões acerca 

das demandas e dos programas educacionais que lhe são atrbuídas no exercício de 2018; 

• Realizou o “II Encontro Municipal do Mais Educação”, envolvendo alunos, professores, 

mediadores e facilitadores, objetivando o intercambio de experiências educacionais entre 

escolas. 

• Realizou o “Encontro Municipal da EJA”, momento de troca de vivencias educacionais, 

próprias à clientela de jovens e adultos 

• Aderiu e executou o Programa Mais Alfabetização, com o objetivo de fortalecer e apoiar 

técnica e financeiramente as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de turmas do 

1º e 2º ano do ensino fundamental. A busca pela garantia dos direitos de aprendizagem 

previstos para toda criança matriculadad nestes dois primeiros anos do ensino fundamental 

une o Ministério da Educação (MEC) às secretarias Municipais, por meio do referido 

programa. O programa foi ofertado em período de seis meses no exercício 2018. As 

atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização, foram consideradas de natureza 

voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a 

celebração do termo de Adesão e compromisso do voluntário. O limite máximo é de 8 (oito) 

turmas por assistente, devendo trabalhar 5h semanais em cada turma. Este município atendeu 

em 2018, 11 (onze) unidades escolares, perfazendo um atendimento direto de 589 (quinhentos 

e oitenta e nove) alunos da rede. 



 

Relação das unidades escolares 2018, localização e diretores e/ou professores responsáveis. 

Nº UNIDADE DE ENSINO LOCAL                  DIRETOR(A) INEP CNPJ 

01 E.M. Anísio Teixeira Pov. Itapicuru Sidney José dos Santos 
28006070 

11.201.317/0001-02 

02 
E.M. Arnaldo Rolemberg Garcez 

Avenida Algusto Franco - 

Centro 
Lívia Santos Barreto  

28006321 
01.911.793/0001-63 

03 E.M. Elpídio Barreto Pov. Sapé Jucileide Lima Pereira 
28006283 

03.191.150/0001-18 

04 E.M. Francisco Pedro 

Nascimento 
Pov. Taboca Silviany Fernanda dos Santos  

28006089 
07.669.287/0001-96 

05 E.M. Guatemala 

 

Pov. Massaranduba 
Mª. Dalvinice M. Santana (Profª. 

Responsável)  28006097 
 

06 E.M. Joel Nascimento  Pov. Ascenso Claudia Cristina de Oliveira Melo 
28006100 

02.973.505/0001-68 

07 E.M. Jorge Amado 

 

Pov. Junco 
Luiz Renilson A. Aragão (Prof. 

Responsável)  28006291 
 

08 E.M. José de Figueiredo Barreto Rua do Matadouro Novo – Bairro 

Matadouro Novo 
Valéria Maria da Silva Barreto  

28032039 06.002.973/0001-46 

09 
E.M. Líbano Pov. Cruzes 

Lindijan Santos (Profª. 

Responsável) 28006305 
03.191.144/0001-60 

10 E.M. Maria da Glória Santos Pov. Gentil  Maria Herlena Leite Vieira Santos  
28006186 01.904.243/0001-17 

11 E.M. Maria Enezilde Vieira 

Santos 
Pov. Sucupira Nivaldo Alves de Moura filho  

28006275 03.187.369/0001-43 

12 E.M. Maria Menezes Gois Pov. Bravo Urubu Maria da Gloria (Contrato)  
28006135 

14.524.752/0001-66 



 

13 E.M. Pedro Alcântara de Andrade Pov. Gado Bravo Norte  Jailene (Prof. Responsável)  
28006224 

 

14 E.M. Petronilho de Menezes 

Cotias 

Conjunto Osvanda Oliveira 

Vieira - Centro 
Denize Marques dos Santos  

28006160 
08.870.231/0001-68 

15 
E.M. Prof. Carlos Garcia  Pov. Borda da Mota 

Maria da Carmo Santos (Prof. 

Responsável)  28006178 
03.188.094/0001-62 

16 E.M. Prof. Isaac Menezes Pov. Gado Bravo Sul  Edilene Silva de Sousa Santana 
28006259 

05.767.176/0001-97 

17 E.M. Prof. Orestes de Andrade Pov. Cajueiro Luciene Vieira Dorea 
28006208 

07.386.898/0001-27 

18 E.M. Prof. Osman santos 

Oliveira 
Pov. Campo Grande Elma Maria Lima Barreto 

28006216 
14.525.222/0001-32 

 

19 
E.M. Profª. Hozana Azevedo 

Av. Liberdade – Bairro 

Cruzeiro das Moças 
Magaly Oliveira Santana  

28005996 01.907.188/0001-19 

20 E.M. Profª. Mª Vandete G.de 

Oliveira 
Pov. Volta Maria Joelma Santos 

 Técnica. Responsável) 
28006194 

11.193.981/0001-57 
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E.M. Profª. Maria Rosa Costa Pov. Carro Quebrado Lindijan Santos (Profª. 

Responsável)  
28006313 

03.191.144/0001-60 

22 
E.M. Profª. Otilia Santana  Pov. Varginha 

Catia Silene Mota Santos (Profª. 

Responsável)  28006151 
 

 

 

 

 

 



 

Quadro funcional da SME – Secretaria Municipal de Educação 

Nº FUNCIONÁRIOS 
TURNO 

C. HORÁRIA FUNÇÃO OBSERVAÇÕES 
M V N 

01 Silene Lima Souza Araujo X X   Sec.  De Educação  

02 Simone Moura da Rocha Lima X X  PNS – III – G - 200 Eq.Técnica S/ redução 

03 Iêne Souza Nascimento Jesus X X  PNS – III-G - 200 Dir.Dep. RH S/ redução 

04 Jean Carlos Carvalho de Souza X   PNS – III-G - 200 Téc. Adm. C/ redução 

05 José Luciano P. Santos Andrade X X   Eq. Técnica Cedido - Capela 

06 Luís Carlos de Jesus X   PNS – III-G – 200 Téc. Pedagógico S/ redução 

07 Elizangela de Sá Santos  X   Serv. Gerais  

08 Thatiane  Moura Santos X X   Tec. Nutrição  

09 Maylane Mota Santana X X   Nutrição  

10 Gedalva  Oliveira L. Santos X X   Serv. Gerais LIC. PRÊMIO 

11 Genidelma Carregosa de Azevedo X    Insp. Escolar  

12 Cristiano Lima X X   Serv. Gerais  

13 Genivalda Dias de Santana X X   Tec. Adm.  

14 Anna Paula Costa Marques X X  PNS-III-G-200 Tec. Pedagógico  

15 José Evaldo Alves de Lima X X   Serv. Gerais  

16 Josimar Lima Pereira X X   Motorista  

17 Fabio Dos Santos Porthela       

18 José Alex farias dos Santos X X   Motorista  

19 Nilo Sérgio Lima Santos   X  Vigilante  

20 José Roberto de Souza   X  Vigilante  

21 Andreia Araujo dos Santos Rocha X X  PNS –III- G - 200 Dir. Dep. Pedagógico  S/ redução 

22 Antônio Marcos Alves dos Santos X X   Téc.Pedagógico  

23 Daniela Santana Santos X X   Insp. Escolar  

24 Ana Carolina dos Santos Santana X    Recepção  

25 Edivaldo X X   Motorista  
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1. Identificação 
 

1.1. Informações Territoriais  

 

UF                                Brasil 
 

Estado Sergipe 
 

Área                              483,182 km
2
 

 
População 26.460 mil habitantes  

 
Fonte: IBGE/2016 
 

1 .2. Secretaria de Saúde  
 
 

Nome do Órgão Secretaria Municipal de Saúde 
 

Número CNES 6301452  
 

CNPJ                                 13.094.446/0001-74  
 

Endereço Av. Paulo Vasconcelos, nº 1000, N Sra. das Dores/SE  
 

Email antoniodosreissaude@gmail.com  
 

Telefone (79) 3265-1402  
 

Fonte: SMS/2018 
 

1 3. Informações da Gestão  
 
 

Governador(a)                            Belivaldo Chagas 
 

Secretário(a) de Saúde Antônio dos Reis Lima Neto  
em Exercício 

 
E-mail secretário(a) antoniodosreissaude@gmail.com  

 
Telefone secretário(a) 79 999343404  

 
Fonte: SMS/2018 

 
1.4. Fundo de Saúde  

 

Lei de criação Lei nº 03 
 

Data de criação 03 de Julho de 1997  
 

CNPJ 11.389.851/0001-94  
 

Natureza Jurídica Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores  
 

Nome do Gestor do     Antônio dos Reis Lima Neto  
Fundo   

Fonte: SMS/2018 
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1.5. Plano de Saúde  
 
 

Período do Plano de 2018 - 2021  
Saúde 

 
Status do Plano Aprovado  

 
Fonte: SMS/2018 
 

 

1.6. Informações sobre Regionalização 
 

Região Área (Km²) População (Hab) Densidade 

Nossa Senhora do Socorro         483,182 km
2
        26.460 mil     56,12 hab./km 

    
 
Fonte: SMS/2018 
 

1.7 Conselho de Saúde 
 

 Instrumento Legal de Criação   Lei Municipal nº 244   
     

 Endereço 
Rua Desembargador Humberto 
Diniz Sobral, s/n   

     

 E-mail  cmsdores@gmail.com   
     

 Telefone  79 32651732   
     

 Nome do Presidente     Sandra Rosa Lessa   
     

  Usuários   10 
     

 Número de conselheiros por Governo  04 
    

 segmento Trabalhadores  06 
     

  Prestadores  02 
     

Fonte: CMS    
Ano de referência: 2018    

1 .8. Casa Legislativa    

 1º RDQA 2018 2º RDQA 2018 3º RDQA 2018 
  

 Data de entrega do Relatório Data de entrega do Relatório 
Data de entrega do Relatório     

______/______/______ _____/_____/______ ______/_____/________ 

 Considerações:     
  

Acerca do levantamento acima indicado, percebe-se que o atual Fundo Municipal de Saúde, assim 

como o Conselho Municipal de Saúde do município de Nossa Senhora das Dores/SE, mantém-se ativo, 

legítimo, por meio da legislação que os institui e em pleno funcionamento, assegurando a validação dos 

instrumentos de gestão, assim como promovendo à assistência em saúde da qual os munícipes necessitam. 
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2. Introdução 
 
 
 

Análises e Considerações sobre Introdução  
 
 
 

O município de Nossa Senhora das Dores fica a 72 km de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Está 

localizado no Médio Sertão do estado numa faixa de transição entre o litoral e o sertão e possui 483,182 

km2 extensão territorial. Com cerca de 26 mil habitantes, é a principal cidade da Região do Médio Sertão 

Sergipano, sendo também destaque na mesorregião e microrregião do Estado.  

Acerca disso, de acordo com dados do censo populacional 2010, a população dorense atingiu 24.580 

habitantes naquele ano. Em 2018 a população estimada foi de 26.460 habitantes (Fonte: IBGE). 

A cidade localiza em uma altitude média de 200 metros, faz parte da Bacia hidrográfica do Rio 

Sergipe e Rio Japaratuba, sua maior altitude é a Serra de Itapicuru localizado no Povoado Itapicuru, com 

cerca de 420 metros acima de nível do mar, seguidos da Serra do Besouro que chega a 300 metros.  

Ressaltando a apresentação do presente instrumento de gestão, sendo ele o Relatório Anual de 

Gestão (RAG) 2018, podemos considerar que a gestão administrativa e financeira em serviços públicos 

implica no exercício de competências e habilidades pautadas sob a égide do Direito Público e orientadas 

pela busca do bem comum e do interesse público. Nesse sentido, implica também em assumir 

responsabilidades normativas de planejamento, organização e execução de políticas, assim como de 

controle e prestação de contas, mesmo ao nível dos serviços. 
  

Diante disso, a Gestão Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores, vem, através deste 

Relatório, dar efetividade ao exercício de suas competências, propiciando transparência, visibilidade, 

fiscalização, avaliação e controle da Gestão de Saúde aos órgãos competentes, assentada no Texto 

Constitucional e evidencialmente nos termos da Lei Complementar 141/2012 e da Resolução 459/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que tratam respectivamente das normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas três esferas de gestão, como demonstrado a seguir no Relatório Anual de 

atividades e toda lógica de funcionamento da Saúde Municipal. 

Este relatório então trata sobre as informações da Situação de Saúde no ano de 2018, no município 

de Nossa Senhora das Dores/SE, com indicadores, metas pactuadas e resultados alcançados, inclusive por 

meio de comprovação dos Sistemas de Informações advindos do Ministério da Saúde (MS), das ações 

desenvolvidas, serviços ofertados e prestados à população de acordo com o programado através do Plano 

Municipal de Saúde (2018-2021); constando também receitas e despesas financeiras relacionadas à saúde 

no ano correspondente. 
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade  
População estimada por sexo e faixa etária 
 

Período: 2015 
 

Faixa Etária 1 Masculino Feminino Total 
0 a 4 anos 1043 1021 2064 
5 a 9 anos 1174 1203 2377 
10 a 14 anos 1230 1273 2503 
15 a 19 anos 1270 1216 2486 
20 a 29 anos 2239 2319 4558 
30 a 39 anos 2136 2004 4140 
40 a 49 anos 1567 1535 3102 
50 a 59 anos 1111 1211 2322 
60 a 69 anos 745 743 1488 
70 a 79 anos 327 517 844 
80 anos e mais 139 214 353 
Total 12981 13256 26237 
 
Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE. 

 

 

 

3.2. Nascidos Vivos 
 

Número de nascidos vivos por residência da mãe. 
 

Unidade 2012 2013 2014 2015 2016 
Federação      

Nossa Senhora das Dores 360 386 359 396 319 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)  
Data da consulta: 01/04/2019 

 
3.3. Principais causas de internação 

 

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10. 
Capítulo CID-10 2014 2015 2016 2017 2018 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 26 29 32 30 31 

II.  Neoplasias (tumores) 59 61 46 48 30 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 9 8 8 7 3 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 10 5 7 11 3 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 24 25 24 13 14 

VI.  Doenças do sistema nervoso 6 7 5 6 5 

VII. Doenças do olho e anexos 4 3 - 1 3 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide - 1 - 1 - 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 67 86 68 67 42 

X.   Doenças do aparelho respiratório 34 49 40 49 35 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 103 87 99 83 80 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 14 15 16 9 10 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 17 17 18 10 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 51 40 63 39 47 

XV.  Gravidez parto e puerpério 323 367 309 333 334 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 43 67 45 32 38 

3.1. 



XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 8 9 10 11 19 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 11 17 20 12 11 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 107 129 125 103 90 

XXI. Contatos com serviços de saúde 66 43 39 18 28 

Total 982 1065 974 883 825 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  

Data da consulta: 01/04/2019 
 
 
 

3.4. Mortalidade por grupos de causas 
 

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10  
Capítulo CID-10 2012 2013 2014 2015 2016 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4 6 7 6 7 
II.  Neoplasias (tumores) 20 19 27 22 21 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - - - 2 
IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 11 15 11 14 16 
V.   Transtornos mentais e comportamentais 8 9 7 6 4 
VI.  Doenças do sistema nervoso 2 1 3 2 1 
IX.  Doenças do aparelho circulatório 52 52 45 52 51 
X.   Doenças do aparelho respiratório 6 17 16 15 17 
XI.  Doenças do aparelho digestivo 8 7 8 10 6 
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 1 - 1 1 
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2 - - - - 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4 3 4 3 3 
XV.  Gravidez parto e puerpério - 1 2 - 1 
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 5 7 3 4 2 
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1 2 - 1 2 
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 9 12 15 15 6 
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 16 30 36 31 18 
Total 148 182 184 182 158 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)  
Data da consulta: 01/04/2019 
 
 
 

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade  
 
 

Considerando as informações referentes aos dados demográficos do município de Nossa Senhora das 
Dores, de acordo com informado, percebe-se que o município em 2015, relativo ao censo do IBGE, encontra-se 
população feminina em maior número, em detrimento aos homens; ainda nesse sentido, nota-se que a 
população é, em sua grande maioria, jovem, a exemplo da faixa etária de 20 a 29 anos, com quantidade de 4558 
pessoas, enquanto a faixa etária de 60 a 69 anos, possui um total de 1488 pessoas e dessa forma, a assistência 
em saúde municipal deve observar as ações pautadas também na promoção e prevenção efetivas, considerando 
as doenças recorrentes nesse tipo de população. 
 Ademais, considerando a linha histórica de Nascidos Vivos, por meio do Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC), percebe-se que o município tem tido uma média de 350 nascimentos ao longo dos 
anos listados, tendo o ano de 2015 atingindo o maior número, com 396 nascidos vivos. 
 Em relação à Morbidade e Mortalidade, no município, as principais causas de internação estão em 
relação a doenças do aparelho circulatório, assim como doenças do aparelho respiratório e digestivo e também 
por causas externas, sendo esse último, uma das principais causas de mortalidade, sendo relevante também os 
tipos de morte por neoplasias e por sintomas e achados anormais em exames clínicos. 
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS 
4.1. Produção de Atenção Básica 

 

Complexidade: Atenção Básica  
 

 

Grupo procedimento 

 
 
 

 

Sistema de Informações Ambulatoriais  
 

Qtd. 
aprovada 

 
01 Ações de promoção e prevenção em saúde  396 

 
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica  774 

 
03 Procedimentos clínicos 4775 

  
04 Procedimentos cirúrgicos 2313 

 
08 Ações complementares da atenção à saúde  

 
Total 8258  

 
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)  
Data da consulta: Tabulado pelo Tabwin em 01/04/2019 

 

 

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos 
 

 

Caráter de atendimento: Urgência 
 

 
Grupo procedimento 

Sistema de Informações Sistema de Informações 
 Ambulatoriais  Hospitalares  
    

  Qtd.  Valor AIH  Valor total 
  Aprovada  aprovado Pagas   

01 Ações de promoção e prevenção       
em saúde       

02 Procedimentos com finalidade     56.490    288.262,13    
diagnóstica       

03 Procedimentos clínicos     41.218        458.104,07    
        

04 Procedimentos cirúrgicos       
        

05 Transplantes de orgãos, tecidos e       
células       

06 Medicamentos       
        

07 Órteses, próteses e materiais       
especiais       

08 Ações complementares da       
atenção à saúde       

Total       
        

 
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: Tabulado pelo Tabwin em 01/04/2019 
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4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização  
Forma organização: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial, 030317 Tratamento dos 
transtornos mentais e comportamentais 
 
     

 Sistema de Informações Sistema de Informações 

Forma organização 
Ambulatoriais  Hospitalares 
    

Qtd. aprovada Valor AIH Pagas Valor total  
 aprovado     
     

030108 Atendimento/Acompanhamento        975      1099,79   
psicossocial     

     
     

030317 Tratamento dos transtornos mentais e     
comportamentais     

     
      
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e 
 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: Tabulado pelo Tabwin em 01/04/2019 
 
 

4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos  
 

 

  Sistema de Informações Sistema de Informações 
 

Grupo procedimento 
Ambulatoriais  Hospitalares  

 

Qtd. 
 

Valor AIH 
 

Valor total     

  Aprovada  aprovado Pagas   

01 Ações de promoção e prevenção       
em saúde       

02 Procedimentos com finalidade       
diagnóstica       

03 Procedimentos clínicos       
        

04 Procedimentos cirúrgicos       
        

05 Transplantes de órgãos, tecidos e       
células       

06 Medicamentos       
        

07 Órteses, próteses e materiais       
especiais       

08 Ações complementares da       
atenção à saúde       

Total       
        

 
Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Data da consulta:  
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4.5 Produção de Assistência Farmacêutica (Esse item refere-se ao componente especializado da assistência 
farmacêutica, sob gestão da esfera estadual. Portanto, não há produção sob gestão municipal.)  

Subgrupo proced: 0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
 

 

Grupo procedimento 
Sistema de Informações Ambulatoriais 

  

Qtd. aprovada Valor aprovado  
   

06 Medicamentos   
   

Total   
   

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 
 
 

 

4.6 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos 
 

Financiamento: Vigilância em Saúde  

 

Sistema de Informações 
Ambulatoriais 

Grupo  

                                procedimento Qtd. aprovada       Valor aprovado 
01 Ações de promoção e prevenção em saúde 82 

 
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 34 

 
Total 116 

 
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 01/04/2019 

 
 
 

 

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS  
 
 

Conforme apresentado acima, percebe-se que os dados informados nas devidas planilhas que tratam de 
Produção ambulatorial referente à Produção de Atenção Básica, atendimento em Urgência, insumos 
medicamentosos, procedimentos em Vigilância em Saúde e relacionados também a Atenção Psicossocial. 
       Acerca da Produção em Atenção Básica, de acordo com o Sistema de Informações, em 2018, foram 
aprovados em forma de alimentação do sistema identificado, 8.258 procedimentos realizados, podendo citar 
desses 4.775 do tipo clínico, observando nesse sentido cobertura de acesso à população residente no município. 

Em relação às informações do tipo de atendimento de Urgência, como também a Atenção Psicossocial, as 
mesmas não se mostram suficientes, tendo em vista que se tratam de procedimentos de âmbito Estadual e não de 
ordem Federal, para serem alimentados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS); ressaltando, ainda 
assim, que os procedimentos foram realizados no ano de 2018 e a população, em relação a 
Urgência/Emergência, assim como a assistência de ordem psicossocial – referenciado no CAPS tipo I do 
município, foram assistidas, com resolutividade.  

Ao que tange o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, infere-se que se trata de gestão da 
esfera estadual, portanto, não há produção sob gestão municipal e nesse sentido, a planilha com esses dados 
aparece sem informação. Em nível municipal, a saúde medicamentosa e sua dispensação é organizada por meio 
de sistema de informação que organiza o fluxo de entrada e saída de tais insumos. 
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5 Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS 5.5 Por tipo de estabelecimento e gestão  
 

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos 
 

Tipo de Estabelecimento Estadual Municipal Total 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - 1 1 
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE - 8 8 
CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO 
ESPECIALIZADO - 1 1 
POSTO DE SAUDE - 5 5 
SECRETARIA DE SAUDE - 1 1 
UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E 
TERAPIA - 2 2 
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-
URGENCIA/EMERGENCI 1 - 1 
Total 1 18 19 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 01/04/2019 

 
 
.6  Por natureza jurídica 
 

Período 2018 
Natureza Jurídica Estadual Municipal Total 

1. Administração Pública 1 16 17 
123-6 Estado ou Distrito Federal 1 - 1 
124-4 Município - 16 16 
2. Entidades Empresariais - 2 2 
206-2 Sociedade Empresária Limitada - 2 2 
Total 1 18 19 

 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - Data da consulta: 01/04/2019 

 
 
5.7  Consórcios em saúde  
 
Nome do Consórcio: 
 
CNPJ:  
 
Área de atuação:  
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Data de adesão: / / /  
 

( ) Direito Público  
Natureza jurídica:  

( ) Direito Privado  
 
 
 
 
 

 

Nome do Consórcio: 
 

CNPJ: 
 
Área de atuação:  

 
Data de adesão: / / /  

 
( ) Direito Público  

Natureza jurídica:  
( ) Direito Privado  

 
Fonte: 
 
Obs: Caso o ente não participe de consócios em saúde, não há necessidade de preenchimento desse dado. 
 

 

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS  
 
 

O município não dispôs, no ano de 2018, de consórcios – tipos privados ou públicos. 
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6 Profissionais de Saúde Trabalhando no 

SUS Período 12/2018 
 
 

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação  

Adm. Do Formas de contratação CBOs CBOs CBOs CBOs CBOs 
Estabelecimento  médicos enfermeiro (outros) nível (outros) ACS 

    superior nível médio  
       

 Estatutários e      

 empregados públicos    24       19        27        54    66 

 (0101, 0102)      
       

 Autônomos (0209, 0210)      0        0           0        0       0 
       

 Residentes e estagiários     0       0          0         0      0 

Pública (NJ grupo 1, (05, 06)      
      

ou 201-1, Bolsistas (07)     5       0          0          0       0  
203-8) 

      

Intermediados por outra 
     

     5        0           0           0       0 

 entidade (08)      
       

 Informais (09)      0          0           0             0       0 
       

 Contratos temporários e      
 cargos em comissão      11         15          14           38        0 
 (010301, 0104)      

 Celetistas (0105)        0          0           3             0        0 
       

 Autônomos (0209, 0210)      
       

 Residentes e estagiários       0         0           0             0        0 
 (05, 06)      

 Bolsistas (07)       0                0            0            0        0  
       

Privada (NJ grupos 
Intermediados por outra      

entidade (08)      5         0           0            0         0 

2 – exceto 201-1, 
     

      

Informais (09) 
     

203-8 -, 3, 4 e 5)       0         0            0             0          0 
      

Servidores públicos 
     

      

 cedidos para a iniciativa        0           0           0             0         0 

 privada (10)      
       

 Contratos temporários e      

 cargos em comissão        0           0           1             0         0 

 (010302, 0104)      
        
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 

 

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS  
 

Acerca da estrutura física de Saúde Municipal, de acordo com dados do CNES, percebe-se que o município 
dispõe de 19 Estabelecimentos de Saúde, sendo 18 de ordem municipal e 01 de ordem estadual, qual seja, a base 
descentralizada do SAMU. 

Com relação aos profissionais também Cadastrados no Sistema de Informação do MS, percebe-se que cerca 
de 90% possui vinculação do tipo pública, enfatizando do tipo contratação. 
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7 Programação Anual de Saúde – PAS 
 

7.5  Diretrizes, objetivos, metas e indicadores  
 
 
 

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS  
 
 

Conforme demonstrado no instrumento de gestão relacionado a Programação Anual de Saúde de 2018, 

percebe-se que ações do tipo de prevenção, promoção e recuperação de saúde, no sentido de diagnóstico de 

tratamento precoce de doenças foi organizado para planejamento, com o intuito de serem executadas através das 

Saúde Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE. 

Nesse sentido, salientamos que tais atividades foram executadas através das Equipes da Estratégia de 

Saúde da Família, assim como as Equipes de Saúde Bucal, atualmente organizadas no município, por meio dos 

profissionais que atuam de forma compartilhada, quanto aos cuidados integrais dos quais necessitam a 

população, podendo citar também os serviços de referência de âmbito municipal, a exemplo do CAPS I, NASF, 

Centro de Fisioterapia e o serviço da Urgência/Emergência municipal, que atua como facilitadora no processo de 

doença-saúde, como também como meio de estabilização, observação e regulação para os casos que requer 

maiores suportes; ressaltamos, nesse sentido que, para o desenvolvimento das ações programadas, recursos 

financeiros foram investidos, podendo citar despesas com material do tipo médico-hospitalar, equipamentos 

permanentes, medicação de distribuição gratuita, de acordo com o que é determinado pelo Ministério da Saúde e 

afins. 
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8 Indicadores de Pactuação Interfederativa 
 

N Indicador Tipo Meta ano 
Resultado 

% Unidade 
Anual    2018 alcançada de Medida 

     da meta  
       

1 Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo U    Número 
    

 conjunto das 4 principais DCNT (doenças do  32 41 370,97%  

 aparelho circulatório, câncer, diabetes e      
 doenças respiratórias crônicas)      
       

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil E 90% 06 66,67% Percentual 
(10 a 49 anos) investigados. 

   

      
       

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica U 95% 170 94,97% Percentual 
definida 

   

      
       

4 Proporção de vacinas selecionadas do U    Percentual 
 Calendário Nacional de Vacinação para crianças  100% 01 25%  
 menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª      
 dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose,      
 Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose -      
 com  cobertura vacinal preconizada      
       

5 Proporção de casos de doenças de notificação U    Percentual 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 

   

  85% N/C N/C  

 60 dias após notificação.      

6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase U 90% 06 66,67% Percentual 
diagnosticados nos anos das coortes 

   

      
       

7 Número de Casos Autóctones de Malária E N/A N/A N/A Número 
    

       

8 Número de casos novos de sífilis congênita em U    Número 
menores de um ano de idade 

   

  02 05 ---  

       

9 

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 
anos. 

U 
   

Número 
 

00 00 -- 
      

       

10 
Proporção de análises realizadas em amostras de 

U 
   

Percentual 
água para consumo humano quanto aos 

   
  60% 48,05% ---  

 parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e      
 turbidez      
       

11 Razão de exames citopatológicos do colo do U    Razão 
útero em mulheres de 25 a 64 anos na população 

   

  0,67 861 0,41  

 residente de determinado local e a população da      
 mesma faixa etária      
       

12 Razão de exames de mamografia de U    Razão 
    

 rastreamento realizados em mulheres de 50 a  0,10 46 0,05  

 69 anos na população residente de      
 determinado local e população da mesma      
 faixa etária.      
       

13 Proporção de parto normal no Sistema Único de U 66% 206 56,44% Percentual 
Saúde e na Saúde Suplementar 

   

      



       

       

 
OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 2016. 
 
 

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa 
 
 

Considerando os indicadores aderidos por meio da Pactuação Interfederativa Anual – SISPACTO, percebe-
se que no ano de 2018, conforme resultados apresentados pelo Estado, o município de Nossa Senhora das 
Dores/SE cumpriu com algumas metas pactuadas, a exemplo do indicador nº 21, que relaciona as ações de 
matriciamento realizadas pelo CAPS I, tendo o município atingido o percentual de 100%, demonstrando dessa 
forma a cobertura quanto a esse público no que diz respeito a prevenção de doenças. 

Ainda assim, podemos considerar também como forma de atingimento de meta, o indicador nº 18, em 
relação à cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.  

Dessa forma, percebe-se que a Saúde de Nossa Senhora das Dores, mesmo com os pontos a serem 
melhorados quanto a assistência, consegue abranger a grupos prioritários distintos, com alcance de cobertura e 
melhor assistência em matéria de prevenção de doenças e prevenção em saúde.  
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 14 Proporção de gravidez na adolescência entre as U    Percentual 
 

faixas etárias 10 a 19 anos 
   

   25% 77 21,10%  

        

 
15 

Taxa de mortalidade infantil 
U 

   
Número 

   
04 02 5,48 

        
 

16 
Número de óbitos maternos em determinado 

U 
   

Número 
 

período e local de residência 
00 00 --- 

       

        

 17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de U    Percentual 
  Atenção Básica  100% 100% 100%  
        

 
18 

Cobertura de acompanhamento das 
U 

   
Percentual 

 

condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
76% 6385 84,41% 

       

  Família (PBF)      
 

19 
Cobertura populacional estimada de saúde bucal 

U 
   

Percentual 
 

na atenção básica 
100% 100% 100% 

       
        

 20 Percentual de municípios que realizam no U    Percentual 
 

mínimo seis grupos de ações de Vigilância 
   

   100% 66,67% 66,67%  

  Sanitária consideradas necessárias a todos os      
  municípios no ano      
        

 21 Ações de matriciamento sistemático realizadas por E    Percentual 
  CAPS com equipes de Atenção Básica  100% 199 100%  
        

 22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% U    Número 
 

de cobertura de imóveis visitados para controle 
   

   04 06 06  

  vetorial da dengue      
 23 Proporção de preenchimento do campo ocupação U 100% 75% 75% Percentual 
 

nas notificações de agravos relacionados ao 
   

       

  trabalho.       
Fonte

: SISPACTO       



9 Execução Orçamentária e Financeira 
 

9.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa  
 
9.2 Indicadores financeiros  
  
9.3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 
 
 
9.4 Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a 
fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho 
 
 

 Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira 
 
 
 

Nos demonstrativos anexados da fonte do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

– SIOPS, nota-se as receitas e despesas provenientes da Saúde em Nossa Senhora das Dores para o ano de 

2018, percebendo nesse interim a responsabilidade e cuidado da gestão quando se relaciona a essa setorial. 

Assim, destaca-se que o percentual anual que foi investido na saúde ficou em torno de 21,62%, quando 

superando o limite constitucional, que considera o percentual de 15%. 
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10 Auditorias 
 

Nº do Processo Demandante Órgão    Responsável    pela Unidade Finalidade Status 
  Auditória Auditada   

        

Recomendações -       
        

Encaminhamentos -       
        

Nº do Processo Demandante Órgão Responsável pela 
 Unidade 

Finalidade Status  
Auditada   Auditória    

      

        

Recomendações -       
        

Encaminhamentos -       
        

Nº do Processo Demandante Órgão Responsável 
  Unidade 

Finalidade Status  
Auditada   pela Auditória     

      

        

Recomendações -       
        

Encaminhamentos -       
        

 
Fonte: Data da consulta:  
 
 
 

 

Análises e Considerações sobre Auditorias  
 
 No ano de 2018, o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores/SE, não realizou auditorias. 
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11 Análises e Considerações Gerais 
 
 
 
 
 

O Sistema Municipal de Saúde no município de Nossa Senhora das Dores atualmente caracteriza-se 
por uma estrutura de rede de serviços que são ofertados em diversos pontos do município, considerando desde 
a atenção primária, perpassando também procedimentos de média e alta complexidade. No entanto, de acorco 
com indicadores e metas instituídas para o ano apresentado, destaca-se a necessidade de reformulação de 
alguns segmentos da rede assistencial de saúde atual, que são ofertados no município, onde a mesma deve 
dispor de prédios que atendam os padrões de ambiência, de forma que sejam identificados facilmente na 
paisagem urbana do território onde desempenham suas funções, assim como garantia e maior oferta de 
serviços, de acordo com as demandas que hoje se apresentam no município. 

Porém, mesmo considerando a escassez de recursos de financiamento e repasses de ordem 
Federal/Estadual e a atual fragilidade da Política de Saúde Nacional, o que reflete no âmbito municipal, 
somadas as problemáticas ainda encontradas no início da gestão e que refletem na oferta da assistência aos 
munícipes, a atual gestão, diante do compromisso em ofertar um Sistema Único de Saúde (SUS) Municipal de 
qualidade e com maior número de ações e serviços aos seus munícipes, investe a cada dia em melhorias. Isso é 
notório quando se observa o investimento financeiro na área da saúde, durante o ano de 2018, assim como os 
dados dos Sistema de Informações do Ministério da Saúde, quanto a oferta de procedimentos realizados em 
vários setores, a nível primário, de média e alta complexidade, como forma de dirimir as dificuldades 
encontradas nas diversas demandas que nos chegam para resolução.  
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12 Recomendações para o Próximo Exercício 
 
 
 

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício  
 
 
 

Considerando os instrumentos de gestão, o controle social exercido por meio da atuação efetiva do 

Conselho Municipal de Saúde e ainda com do desenvolvimento da ações dos serviços ofertados em âmbito 

municipal, ao que cerne à Atenção Primária e também o que diz respeito a Média/Alta Complexidade, 

podemos perceber que 2018 avançamos quanto as ofertas e a assistência em saúde, como forma de cuidado 

integral, e ainda cumprindo aos princípios do SUS quanto a equidade, universalidade do acesso e afins. 

 Porém, recapitulando as ofertas e demandas existentes e as mudanças ocorridas cotidianamente em 

relação à população assistida, o ano de 2019 será de desafios na consolidação do avanço quanto à Saúde 

Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, assegurando desde a atenção básica, por meio do acesso às 

Unidades Básicas de Saúde, com atendimento, acolhimento e referenciamento às necessidades, assim como 

os serviços que são enfatizados quanto a dispensação medicamentosa, serviços do NASF, CAPS I, Centro de 

Fisioterapia, oferta de procedimentos laboratoriais no próprio município, dentre outros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Antônio dos Reis Lima Neto 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa Senhora das Dores/SE, 
 

Abril de 2019. 
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