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Plano para Definição de Ações 2018 - Assistência à Saúde  
 

Este documento tem como premissa principal apresentar as ações estratégicas para           

2018, as quais são balizadas pelo Plano Plurianual - PPA 2018/2021. Entendemos que             

muitas são as ações previstas no PPA, entretanto, a grande maioria são ações de viés               

operacionais, ligadas a atividades rotineiras que não requerem a determinação de           

concepção de ações estratégicas. Assim, serão enumeradas apenas ações de vulto macro,            

que envolvam resultados de médio e longo prazo, as quais certamente exigirão maior             

empenho da gestão no tocante às suas realizações para a Assistência à Saúde.  

a) Realização de Concurso Público 

i) O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Porto Velho, foi            

criado pela Lei Complementar nº 01, de 23 de julho de 1990. Deste então,              

nesses 28 anos não realizou nenhum concurso público. Na intenção de           

renovar o quadro de servidores, se torna imprescindível que seja realizado o            

primeiro concurso público do IPAM, mesmo porque uma grande parte dos           

servidores originários do IPAM estão em processo de aposentação nos          

próximos 5 anos, e com o advento de novas demandas ao IPAM no tocante a               

Assistência à Saúde muitos dos servidores que estão atendendo tais          

demandas são emprestados da Secretária de Administração - SEMAD, que          

também já apresenta em seu quadro certa insuficiência para cedimento de           

servidores. Contudo, a atual administração considera que com todas as          

mudanças emergidas, quer sejam elas de cunho legal ou mesmo          

administrativo o IPAM necessita realizar um concurso público no tocante ao           

suprimento de cargos e funções.  

ii) Uma outra justificativa diz respeito a reestruturação organizacional ocorrida         

no final do ano de 2017 e com a Lei Complementar 706 de 28/12/2017,              

publicada no DOM 5605 de 28/12/2017, há visivelmente uma necessidade de           

suprimento de cargos e funções mais específicas, relativas a uma nova           

realidade administrativa do IPAM.  

Para tais ações foi destinado nas metas fiscais/financeiras e orçamentárias 

2018 2019 2020 2021 Total 

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 120.000,00 

Fonte: PPA/PREFEITURA DE PORTO VELHO/2018 
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Tais ações deverão ocorrer dentro do período de execução do PPA/2018-2021, e            

parte de sua efetivação dependerá de questões relativas ao limite prudencial de gastos             

públicos com a folha de pessoal, preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

b) Implementação de Ações de Informatização 

i) Dentre as muitas necessidades relativas à operacionalização das atividades         

operacionais de registros de dados e informações e gerenciais relativas ao           

processo para tomada de decisão o IPAM investirá em tecnologias de           

sistemas de informação visando tornar seus processos mais ágeis e          

eficientes; 

ii) Além da necessidade de se investir em softwares de gestão de assistência à             

saúde o IPAM investirá na aquisição de hardwares, computadores, servidores          

de rede, impressoras e demais equipamentos necessários ao processamento         

das informações; 

iii) Treinamento e desenvolvimento de servidores é outro ponto que justifica a           

necessidade do IPAM para que os servidores possam operar corretamente          

sistemas mais operacionais ou relativos aos sistemas das gestão das          

decisões,  bem como, a qualificação de técnicos para suporte e help desk.  

iv) Dentre outras ações previstas para melhoria dos sistemas de informação do           

IPAM.  

Para tais ações foi destinado nas metas fiscais/financeiras e orçamentárias 

2018 2019 2020 2021 Total 

R$ 670.000,00 R$ 697.000,00 R$ 725.000,00 R$ 755.000,00 R$ 2.847.000,00 

Fonte: PPA/PREFEITURA DE PORTO VELHO/2018 

 

 

 


