
CÓDIGO
17

FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR

índice de usuários 
encaminhados até 20 

minutos em relação ao total 
de usuários atendidos

Usuários atendidos e 
encaminhados a triagem 

Encaminhar 100% dos usuários 
até 20 minutos de sua chegada 

para triagem.

índice de atendimentos 
classificados em relação ao 
total de atendimentos 

efetuados

Atendimentos classificados.

Classificar 100% dos 
atendimentos, quanto a 

emergência, urgência, prioridades 
não urgentes e consulta de baixa 

complexidade.

índice de atendimento de 
urgencia e emergencia até 10 
minutos em relação ao total 

de atendimentos 
classificados como urgencia 

e emergencia

Realizar o atendimento para os 
casos de urgência e emergência 
em no máximo 10 minutos após a 

triagem.

índice de atendimento dos 
demais casos até 30 minutos 

em relação ao total de 
atendimentos de outros 

casos

Realizar o atendimento para os 
outros casos em no máximo 30 

minutos após a triagem.

índice de controle das 
esterilizações em relação ao 

total de materiais e 
equipamentos usados nos 
procedimentos médico-

hospitalares

Materiais esterilizados e 
controlados.

Controlar  100% das 
esterilizações dos materiais e 
equipamentos usados nos 

procedimentos médico-hospitalar.

índice de certidões emitidas 
em relação ao total de 

nascidos vivos

Certidões de nascimentos 
emitidas.

Emitir certidões de nascimentos 
de 100% dos nascidos vivos.
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METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Atendimento realizado.
Manutenção do Atendimento dos 
Usuários do Pronto Socorro 

Municipal. 
38

Gestão 
Administrativa e 
Financeiro da 
FUSVAG.

AÇÕES  PRIORITÁRIAS

DESCRIÇÃO

2144 R$ 20.252.000,00Saúde 10
Administração 

Geral.
122



34 leitos novos Leitos aumentados. Aumentar de 146 para 180 leitos.

índice de resultados de 
exames entregues até 3 

horas em relação ao total de 
exames realizados 

Exames laboratoriais 
entregues.

Entregar 100% dos resultados de 
exames laboratoriais no prazo de 

03:00 horas.

01 parametro
Parâmetro de atendimento 

estabelecido.

Estabelecer parâmetros de 
atendimento aos profissionais 
acidentados com materiais 

biológicos.

índice de controle de infecção 
por material biológico em 
relação ao total de material 
biológico manuseado

Riscos  controlados.
Controlar  100% dos riscos de 
contaminação de material 

biológico.

índice de lixo acondicionado 
corretamente e identificado 
em relação ao total de lixo 
hospitalar  produzido

Lixo corretamente 
acondicionado e identificado.

Acondicionar 100% do lixo, 
corretamente e identificar os 
resíduos de serviços de saúde 

(RSS).

índice de saldos devedores 
de dívida atualizado em 
relação ao total de 
contratos/credores

Saldo da dívida atualizado.
Manter atualizado o saldo 

devedor da dívida. 

índice de pagamentos 
conforme prazo de vcto em 
relação ao total de débitos

Amortização e juros da 
dívida pagos.  

Pagar juros e amortizar as 
dívidas conforme termo 

contratual.

índice de pagamento de 
ações trabalhistas julgadas 

em relação ao total
Ações trabalhistas pagas.

Pagar 100% das ações 
trabalhistas transitadas em 

julgado.

índice de quitação do PASEP 
em relação ao devido

 PASEP quitado.
Quitação de 100% do PASEP 

devido.

índice de vagas 
contempladas no concurso 

em relação ao total 
disponível

Concurso público realizado.
Realizar concurso público a 100% 

das vagas da FUSVAG.

R$ 23.355.070,00TOTAL GERAL

Apoio Administrativo e Gestão 
Financeira do Órgão

Expansão e Melhoria do 
Atendimento dos Usuários do 
Ponto Socorro Municipal

Gestão 
Administrativa e 
Financeiro da 
FUSVAG.

38 122

R$ 1.694.000,002145

1264 R$ 1.409.070,00

Saúde 10
Administração 

Geral.


