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IDENTIDADE  
ORGANIZACIONAL
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 Visão

Ser uma instituição de Estado reconhecida pela excelência em 
gestão e inovação, exemplo de sustentabilidade e efetividade 
na prestação de serviços de segurança pública. 

  Missão

Promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, 
valorizando as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente 
seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais.



 Valores

Representatividade: internalização e prática dos valores institucionais pelos servidores, 
que os tornam em condições de demonstrar, positivamente, a imagem da PMMG, tanto  
na condição de policial militar como em situações da vida cotidiana.

Respeito: são deveres em relação a quem serve na PMMG e a quem servimos: o cidadão 
e a sociedade. A PMMG se esforça para dar aos seus servidores condições para que 
expressem o seu potencial de inteligência e suas capacidades no respeito e garantia dos 
direitos fundamentais das pessoas.

Lealdade: deve expressar, além do comportamento, uma resposta atitudinal constituída 
por componentes cognitivos e afetivos, considerados importantes nos relacionamentos  
da organização policial e entre os seus integrantes.

Disciplina: exteriorização da ética profissional dos policiais militares e manifesta-
se pelo exato cumprimento de deveres, integrando o hábito interno que correlaciona 
o cumprimento das atribuições e regras. Inclui a disciplina tática no regramento de  
atitudes e ações.

Ética: deve permear ações e relações internas e externas do policial militar. A ética é 
orientada por um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam, ou 
chamam a si, a autoridade de guiar as ações em grupo.

Justiça: regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a dignidade humana 
e respeita os direitos humanos. A justiça trata de nossos direitos e nossos deveres e diz 
respeito ao outro, à comunidade e à sociedade.

Hierarquia: entendida como a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro 
das estruturas das instituições militares estaduais. Deve servir como fator facilitador do 
controle, de forma a permitir a coesão do funcionamento das atividades da PMMG.

IDENTIDADE  
ORGANIZACIONAL
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
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Criada em 1969, a Diretoria de Saúde (DS) é a Unidade de Direção 

Intermediária (UDI) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que tem por 

objetivo promover a assistência à saúde da família militar mineira, composta 

pelos militares estaduais e seus dependentes. Ela atua na gestão direta de 

profissionais e serviços da Rede Orgânica de Saúde em um trabalho sinérgico 

com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM) e Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU) é dividido em três níveis 

de assistência à saúde, conforme modelo adotado pelo Ministério da Saúde.  

A atenção primária é constituída por unidades que prestam assistência 

básica com ações que abrangem a promoção e a proteção da saúde, visando 

à atenção integral que impacte positivamente no bem estar do usuário. 

A atenção secundária é formada por serviços especializados em nível 

ambulatorial e hospitalar. Já a atenção terciária pode ser entendida como 

serviços de alta complexidade e elevada especialização.

1  INTRODUÇÃO1  INTRODUÇÃO 
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A DS é composta pelo Hospital da Polícia Militar (HPM), Junta Central de Saúde 

(JCS), Centro Odontológico (COdont), Centro de Serviços Compartilhados 

de Saúde (CSC-Saúde) pela gerência Regional de Saúde que efetiva seus 

atendimentos por meio das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS).

O Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como HPM, é a 

mais antiga Unidade do SISAU, sendo classificado como hospital de médio 

porte, voltado para a atenção secundária e terciária à saúde.

A Junta Central de Saúde é a Unidade responsável pela coordenação e 

execução, por colegiado de peritos, em terceira e última instância, das 

atividades periciais em saúde no âmbito da Instituição. 

O Centro Odontológico é o centro de especialidades odontológica responsável 

pela atenção secundária e terciária à saúde bucal. 

O Centro de Serviços Compartilhados de Saúde é a Unidade apoiadora 

responsável por realizar, de forma centralizada, as atividades de recursos 

humanos, licitação, compras, orçamento e finanças.

1  INTRODUÇÃO1  INTRODUÇÃO 
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As Gerências Regionais de Saúde (GRS) são responsáveis pelo gerenciamento 

das ações de saúde em nível regional. Elas coordenam todas as Unidades 

de Atenção Primária à Saúde (UAPS), compostas pelos Núcleos de Atenção 

Integral à Saúde (NAIS), Seções de Assistência à Saúde (SAS) e Consultórios 

Médicos (CM) de todo o Estado de Minas Gerais. Cada uma dessas UAPS, 

como o próprio nome sugere é responsável pelo primeiro nível de esforço da 

assistência à saúde.

A gestão estratégica pauta-se por uma abordagem estruturada em 

competências, conhecimento, desempenho e resultados, arcabouço que 

integra, de forma dinâmica, os componentes essenciais à manutenção ou 

incremento da vantagem competitiva organizacional. 

A existência de um sistema de saúde próprio, estruturado e robusto, sempre 

foi considerada pela instituição como ativo a ser protegido, aprimorado e 

desenvolvido. 

Em sua trajetória, a Diretoria de Saúde sempre se constituiu em suporte e 

retaguarda para o cumprimento da missão institucional das Corporações 

Militares Estaduais, por intermédio da gestão da saúde integral orgânica. 

A ocorrência histórica da pandemia covid-19 no presente ano, trouxe maior 

responsabilidade, protagonismo situacional e estratégico quanto às atividades 

de saúde desenvolvidas pela PMMG. 

Entretanto, diante das adversidades materializadas ou vivenciadas, e 

mesmo das incertezas que trouxeram instabilidades em vários campos da 

atividade humana, vislumbra-se um cenário atual desafiador a revelar uma  

importância central e decisiva, em se construir e implementar um 

planejamento prospectivo, estratégico, consistente e consentâneo com as 

circunstâncias e necessidades apresentadas. 

A gestão adequada de serviços de saúde da instituição, notadamente 

neste período, empreende, portanto, vantagem competitiva, geração de  

capacidades e um diferencial operacional por vezes intangível. 
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Destaca-se que a DS é integrante de uma rede de atuação ampla e, por isso, 

precisa pautar suas ações na colaboração e interdependência com as demais 

Diretorias e Unidades da PMMG e órgãos externos, uma vez que essa parceria 

é indispensável ao cumprimento dos objetivos propostos nesse plano. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível a definição de estratégias e ações 

para  aprimorar e impulsionar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais 

e Unidades que compõem a Diretoria de Saúde, com vistas ao alcance da 

visão de futuro estabelecida. 

Assim, o presente plano tático a ser apresentado foi elaborado com o objetivo 

principal de estabelecer ações e projetos para o cumprimento dos objetivos da 

PMMG já definidos para o quadriênio 2020-2023, em ajuste às circunstâncias 

vivenciadas nesta pandemia e em consonância prospectiva pela busca de 

excelência institucional na área da saúde.

11
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As Instituições, tanto da esfera pública quanto privada, têm adotado medidas 

para aprimorar continuamente seus processos gerenciais, com vistas a um 

melhor desempenho. 

Nesse sentido, o planejamento estratégico destaca-se como ferramenta 

capaz de estabelecer a direção a ser tomada pela organização na busca de 

mitigar pontos negativos e aproveitar os pontos positivos dos ambientes 

externo e interno. 

Alinhada à tal perspectiva, a DS elaborou seu Plano Tático, visando à alcançar 

seus objetivos setoriais e, sobretudo, contribuir para o cumprimento de sua 

missão e o alcance de sua visão de futuro. 

A primeira atividade foi a elaboração da Identidade Organizacional da Diretoria 

de Saúde, sendo a missão e a visão construída pela alta gerência, composta 

pelo Diretor e Subdiretor de Saúde, além dos Comandantes das Unidades 

subordinadas. Já os valores foram destacados pelos próprios membros do 

SISAU através de expressiva votação conduzida pelos membros da Seção 

Técnica de Saúde.

Com a Identidade Organizacional estruturada, foi construída a matriz SWOT, 

com a participação da Comissão de Planejamento Tático, além das 17 GRS, 

o que trouxe para o documento uma visão mais completa sobre o SISAU no 

Estado como um todo.

Após exame detalhado da matriz SWOT, foram construídos os objetivos 

estratégicos da Diretoria e feita uma comparação entre esses e os objetivos 

constantes no plano estratégico da Instituição. Essa análise permitiu que 

fossem mantidos aqueles objetivos que estavam em consonância com os 

constantes do Plano Estratégico 2020-2023, com pequenas adequações, uma 

vez que se demonstraram muito coerentes com o estudo da SWOT.

Com os objetivos definidos, deu-se início à priorização de projetos já em 

andamento, além da construção daqueles necessários à concretização 

da identidade organizacional. Nesse ponto, a comissão de planejamento 

selecionou aqueles mais pertinentes e a DS pactuou com as Unidades o prazo 

para a conclusão, bem como de indicadores de monitoramento.

2  METODOLOGIA2  METODOLOGIA  
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3  IDENTIDADE ORGANIZACIONAL3  IDENTIDADE ORGANIZACIONAL    

MISSÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE

Promover, com excelência, a assistência integral à saúde para a família 
militar mineira, valorizando as pessoas e contribuindo para o cumprimento 
da missão Institucional.

VISÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE

Ser reconhecida como referência na promoção e gestão de saúde e 
exemplo de sustentabilidade e efetividade nos serviços ofertados à família 
militar mineira.

14

DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMMG
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VALORES DA DIRETORIA DE SAÚDE

ACOLHIMENTO HUMANIZADO - é regulamentado como diretriz do Ministério da 
Saúde no Brasil por meio da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2001), que 
o define como uma “postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, 
no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e 
na responsabilização pela resolução de redes de compartilhamento de saberes”. 
Pressupõe, portanto, um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 
procuram os serviços de saúde e requer um comportamento ético e conhecimento 
técnico dos profissionais que os assistem. 

COMPROMISSO - dever assumido entre uma ou várias partes para um bem comum.

CONFIANÇA - é considerada a base de qualquer relação interpessoal. Na vida em 
sociedade, a confiança nas instituições de uma maneira geral se mostra necessária, 
inclusive, para a manutenção da ordem (SATO, 2003). Requisito para o bom 
desempenho do cuidado ofertado aos usuários, e, portanto, deve ser premissa em 
todas as etapas de atendimentos.

EMPATIA - é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Traduz-se como um dever 
imprescindível dos que acolhem e assistem as demandas e necessidades de saúde 
pela relevância do impacto no bem-estar físico e mental de quem cuida e é cuidado.

RESPONSABILIDADE - capacidade de cumprir suas atribuições assumindo e 
enfrentando as consequências de suas atitudes e decisões.

CIÊNCIA E INOVAÇÃO - busca contínua das melhores práticas para que se atinjam 
novos patamares de desempenho frente aos desafios do mercado e baseada nas 
melhores evidências científicas disponíveis.

15
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4  ATRIBUIÇÃO4  ATRIBUIÇÃO  

A Diretoria de Saúde tem por atribuição promover, por meio 

da gestão da rede orgânica, a assistência integral à saúde da família 

militar mineira, buscando o cumprimento da missão da Diretoria e, 

consequentemente, da missão Institucional.
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5  MAPA ESTRATÉGICO SETORIAL5  MAPA ESTRATÉGICO SETORIAL  

Promover, com excelência, a assistência integral à saúde 
para a família militar mineira, valorizando as pessoas e 
contribuindo para o cumprimento da missão Institucional

MISSÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE

Ser reconhecida como referência na promoção e gestão 
de saúde e exemplo de sustentabilidade e efetividade nos 
serviços ofertados à família militar mineira

VISÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE

A Diretoria de Saúde tem por atribuição promover, por meio da gestão da rede orgânica, a assistência integral à saúde 
da família militar mineira, buscando o cumprimento da missão da Diretoria e, consequentemente, da missão Institucional

ATRIBUIÇÃO

Promover o bem-estar e a qualidade de vida da família policial militar, em especial à saúde integral  

do policial militar para o cumprimento de sua missão

FAMÍLIA MILITAR MINEIRA

PROCESSOS

Contribuir para o aprimoramento, ampliação e eficiência dos 
serviços prestados pela rede orgânica de saúde

Promover a implementação e o aperfeiçoamento de 
tecnologias e sistemas de suporte às atividades de saúde 

administrativas e assistenciais

Potencializar a gestão estratégica na Diretoria de Saúde
Estruturar a atividade de inteligência no âmbito da 

Diretoria de Saúde integrando-a ao sistema de Inteligência 
da Polícia Militar (SIPOM)

Ampliar as atividades de comunicação organizacional, utilizando maneiras modernas e tecnológicas como vetor de dados, 

informação e conhecimentos úteis à família militar mineira, auxiliando a promoção da saúde e fortalecendo a imagem 

institucional e a confiança no trabalho desenvolvido pelo SISAU

PESSOAS

Promover a complementação de efetivo com base em 
critérios técnicos e na gestão por competências

Propiciar a melhoria do desempenho profissional com foco 
nos resultados da Diretoria

Acolhimento humanizado; Compromisso; Confiança; Empatia; Reponsabilidade; Ciência e inovação

VALORES

Prover suporte logístico adequado e eficiente ao 
cumprimento da missão da Diretoria de Saúde

LOGÍSTICA E TECNOLOGIA

Aumentar a eficiência no emprego do recurso público

FINANÇAS
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6    DESCRIÇÃO DOS  6    DESCRIÇÃO DOS  
OBJETIVOS E PROJETOSOBJETIVOS E PROJETOS 
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6.1  

Família
 Milita

r  

Mineira

Objetivo 1 – Promover o bem-estar e a qualidade de vida da família policial 
militar, em especial à saúde integral do policial militar para o cumprimento 
de sua missão.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação; 

• Taxa de Gestão Preventiva da Saúde (atendimento do PSOPM incluindo o psicológico);

•  Taxa de Absenteísmo por Licença Saúde.

 Projetos: 

• Ampliação e Revisão do Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar – PSOPM;

• Desenvolvimento do Programa de Saúde da Família Militar (PSFM);

• Melhoria da Gestão de Vacinas com Complementação pela Rede Credenciada;

• Benchmarking com a Marinha do Brasil.
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6.2  

Processos

Objetivo 2 – Contribuir para o aprimoramento, ampliação e eficiência dos 
serviços prestados pela rede orgânica de saúde.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação;

• Taxa de Capacidade Instalada.

 Projetos: 

• Atualização do Regulamento da Diretoria de Saúde e Unidades Subordinadas;

• Criação do Comitê de Ética em Pesquisa na PMMG;

• Cooperação Técnica entre Centro de Estudos do HPM e CPP;

• Ampliação das Residências em Saúde;

• Revisão de Programas de Saúde Gerenciados pela DS;

• Revisão do Programa de Controle do Absenteísmo;

• Revisão e Melhoria dos Procedimentos para o Porte de Arma de Fogo;

• Revisão da Resolução n. 3524/00 - Atestado de Origem; 

• Revisão da Resolução Conjunta n. 4278/13 - Perícias, Licenças e Dispensas Saúde;

• Projeto Anjos da Guarda - Segurança do Trabalho;

• Projeto Segurança Contra Incêndios;

• Implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
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Objetivo 3 – Promover a implementação e o aperfeiçoamento de 
tecnologias e sistemas de suporte às atividades de saúde administrativas e 
assistenciais.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Implementação do Módulo Produtividade no SIGS;

• Desenvolvimento e Implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP, 
em toda Rede Orgânica;

• Implementação da Importação de Contas;

• Implementação da Biometria na Rede Orgânica;

• Expansão da Integração SIGS x SIGAS para Autorização Automática de 
Consultas Eletivas;

• Criação do Módulo PSOPM Psicologia;

• Implementação do WEBSERVICE de Odontologia Aplicado ao COdont;

• Revisão e Aprimoramento do Módulo Absenteísmo.

Objetivo 4 – Potencializar a gestão estratégica na Diretoria de Saúde.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Gestão de Documentos Assistenciais;

• Ampliação das Atividades de Gestão por Processos;

• DASHBOARD SAÚDE: Monitoramento de Indicadores Epidemiológicos Afetos 
à Saúde;

• Projeto Saúde em Revista.



DIRETORIA DE SAÚDE
22

Objetivo 5 – Estruturar a atividade de inteligência no âmbito da Diretoria 
de Saúde integrando-a ao sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM).

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Projeto SIPOM Saúde.

Objetivo 6 – Ampliar as atividades de comunicação organizacional, 
utilizando maneiras modernas e tecnológicas como vetor de dados, informação 
e conhecimentos úteis à família militar mineira, auxiliando a promoção 
da saúde e fortalecendo a imagem institucional e a confiança no trabalho 
desenvolvido pelo SISAU.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Plano de Comunicação Organizacional 2020-2023;

• Otimização da Ouvidoria de Serviços de Saúde;

• Projeto Congresso de Saúde Militar;

• Identificação Visual Técnica do Hospital da Polícia Militar.
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Objetivo 6 – Ampliar as atividades de comunicação organizacional, 
utilizando maneiras modernas e tecnológicas como vetor de dados, informação 
e conhecimentos úteis à família militar mineira, auxiliando a promoção 
da saúde e fortalecendo a imagem institucional e a confiança no trabalho 
desenvolvido pelo SISAU.

6.3  Pessoas

Objetivo 7 – Promover a complementação de efetivo com base em critérios 
técnicos e na gestão por competências.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Recomposição do Corpo Clínico das Unidades de Atenção Primária à Saúde (NAIS, 
SAS, Consultório Médico-CM);

• Planejamento Estratégico dos Concursos Saúde;

• Estudos para implementação do Quadro de Saúde temporário na PMMG.

Objetivo 8 – Propiciar a melhoria do desempenho profissional com foco 
nos resultados da Diretoria.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação;

• Taxa de Cumprimento de Meta – TCM (Produtividade QOS);

• Taxa de Capacidade Instalada.

 Projetos: 

• DASHBOARD PRODUTIVIDADE: monitoramento das UAPS com base na Resolução 
Conjunta 02/2018 que trata sobre a produtividade dos profissionais de saúde.
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6.4  

Logística e  

Tecnologia

Objetivo 9 – Prover suporte logístico adequado e eficiente ao cumprimento 
da missão da Diretoria de Saúde.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação.

 Projetos: 

• Projeto de Reestruturação Física da JCS;

• Projeto de Reestruturação Física do HPM; 

• Projeto de Reestruturação Física do COdont;

• Substituição de Ambulâncias do Porte UTI  Móvel;

• Ampliação do Laboratório de Prótese do COdont;

• Reestruturação do Laboratório de Medicamentos Estéreis;

• Reforma da Central de Material Esterilizado (CME) do COdont;

• Controle de Acesso ao HPM; 

• Projeto de Videomonitoramento.
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6.5  Finanças

Objetivo 10 – Aumentar a eficiência no emprego do recurso público.

 Indicadores:

• Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação;

• Taxa de Execução Financeira/Orçamentária.

 Projetos: 

• Unidades Sustentáveis;

• Otimização do Processo Financeiro e Orçamentário;

• Padronização da Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos 
no Âmbito da PMMG.
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7    DESCRIÇÃO DOS  
INDICADORES



27
PLANO TÁTICO 2020-2023

7.1  Taxa de Conclusão das Etapas do Plano de Ação (execução de 
projetos) 

Setor responsável: Seção de Desenvolvimento Organizacional - SDO

Descrição: Este indicador afere o percentual de conclusão das etapas do 
plano de ação contido no formulário de projeto.

Fórmula de cálculo:

Número de etapas do Plano de Ação concluídas
             ________________________________________   X 100

Número de etapas do Plano de Ação previstas

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Periodicidade: Trimestral.

Fonte de dados: Plano de Ação.

Premissas: Os chefes dos setores responsáveis pelos projetos elencados no 
presente plano deverão apresentar o formulário de projeto, conforme modelo 
enviado pela SDO/DS, contendo o plano de ação com as etapas a serem 
cumpridas de forma que elas estejam 100% concluídas na data prevista para 
o seu término.

Esse formulário deverá ser apresentado em até 30 dias após a publicação 
deste documento para aprovação da Equipe de Apoio à Gestão Estratégica – 
EAGE/DS e poderá ser revisado em até 90 dias antes do início da execução 
do projeto.

Uma vez aprovado, o plano de ação contido no formulário deverá ser 
monitorado pela SDO/DS (antiga AGR/DS) por meio da Taxa de Conclusão 
das Etapas do Plano de Ação.

Meta: 100% de conclusão das etapas previstas.

Cálculo de desempenho:

Real / Meta > 100% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 70 e 100% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta menor que 70% - VERMELHO - Insatisfatório
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7.2  Gestão preventiva da saúde

Setor responsável: Seção Técnica de Saúde.

Descrição: O indicador demonstra o número de militares que utilizaram o 
Programa de Saúde Ocupacional da Polícia Militar – PSOPM que tem como 
objetivo a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 
saúde, de natureza subclínica, visando constatar a existência de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à saúde do militar, especialmente no 
âmbito coletivo.

Fórmula de cálculo:

Número de PSOPM Realizado
________________________________________________ 

Número do efetivo apto para convocação na Unidade

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Periodicidade: Os dados serão acompanhados mensalmente e estarão 
disponíveis após o décimo dia útil do mês subsequente.

Fonte dos dados: Módulo PSOPM.

Premissas: Atuação preventiva visando a preservação da saúde e integridade 
física dos militares. Com a conclusão do projeto de Ampliação do PSOPM, o 
indicador poderá ser revisto para sua melhoria e incorporação dos dados do 
PSOPM psicológico.

Meta:

Médico e odontológico: 100% ao ano.

Psicológico: 2021 - 85%; 2022 – 87,5%; 2023 – 90,0%

Cálculo de desempenho:

Real / Meta > 100% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 70 e 100% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta menor que 70% - VERMELHO – Insatisfatório
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7.3  Capacidade Instalada

Setor responsável: Seção de Regulação, Avaliação e Tecnologia de Informação 
(SERATI)

Descrição: É um indicador de eficiência que representa o percentual médio da 
utilização da capacidade instalada para os serviços médicos, odontológicos 
e psicológicos. Este indicador expressa o número de consultas efetivadas 
nas diversas especialidades, em determinado período de tempo, bem como 
representa o esforço máximo e possível do emprego dos recursos logísticos 
e humanos da PMMG.

Fórmula de cálculo: O cálculo da capacidade instalada deverá ser realizado 
em função da natureza do atendimento (médico, odontológico ou psicológico), 
conforme fórmula abaixo.

UCI = Consultas Realizadas
         ____________________________  X 100  

Consultas Ofertadas

Sendo: 

UCI (Utilização da Capacidade Instalada)

Consultas ofertadas = consultas geradas menos os bloqueios

Consultas realizadas = consultas marcadas (pré-agendadas + demanda livre) 
menos a falta/desistência.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Periodicidade: Os dados serão acompanhados mensalmente pela Diretoria de 
Saúde e estarão disponíveis no décimo dia útil do segundo mês subsequente 
ao período em análise.

Fonte dos dados: Sistema Integrado de Gestão da Saúde - SIGS. 

Premissas: Atender o militar e seus dependentes, com emprego máximo dos 
recursos logísticos e humanos na rede orgânica de saúde, além de melhorar a 
capacidade de atendimento ambulatorial nas Unidades de Atenção Primária à 
saúde de todo Estado, no Hospital da Polícia Militar e no Centro Odontológico, 
otimizando o emprego de recursos humanos.

Meta: 85% ao ano.

Cálculo de desempenho:

Real / Meta > 100% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 70 e 100% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta menor que 70% - VERMELHO – Insatisfatório
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7.4  Taxa de Absenteísmo por Licença Saúde

Setor responsável: Seção Técnica de Saúde.

Descrição: Este indicador tem por objetivo aferir o percentual de dias de 
trabalho perdidos por afastamento do policial militar (ausência) decorrente de 
licença saúde, em relação ao efetivo existente, em um determinado período.

Fórmula de cálculo:

Total de dias perdidos de trabalho por licença saúde
              ______________________________________________   X 100

Efetivo total X 30

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Periodicidade: Trimestral.

Fonte de dados: Sistema Informatizado de Recursos Humanos - SIRH e 
Diretoria de Recursos Humanos - DRH 

Premissas: A taxa já é acompanhada pela Diretoria, contudo as regras para 
contabilização serão revistas conforme previsão do presente plano.

Meta: 2% ao ano.

Cálculo de desempenho: 

Real / Meta < 100% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 100 e 110% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta maior que 110% - VERMELHO – Insatisfatório
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7.5  Taxa de Cumprimento de Meta (Produtividade QOS) 

Setor responsável: Seção de Desenvolvimento Organizacional - SDO

Descrição: A taxa relativa à produtividade serve como instrumento de 
avaliação e é utilizada como ferramenta essencial para o acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos serviços de saúde prestados (Militar QOS), no 
âmbito da Rede Orgânica e destina-se fundamentalmente ao desenvolvimento 
institucional e profissional.

Fórmula de cálculo:

TDAF  = Tempo/Dia destinado a atividade fim
___________________________________

Dias úteis trabalhados

Sendo:

Dias úteis trabalhados: Dias úteis do trimestre, subtraídos os dias bloqueados 
no SIGS.

TCM =  TDAF (Tempo/Dia destinado a atividade fim)      
            ___________________________________________  X 100

300 min (correspondente às 5 horas de trabalho)

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Periodicidade: Trimestral.

Fonte de dados: Sistema Integrado de Gestão à Saúde – SIGS.

Premissas: A necessidade de estabelecer critérios para avaliação da 
produtividade dos militares do QOS que atuam na Rede Orgânica. Os relatórios 
gerenciais são ferramentas fidedignas que espelham a realidade do serviço, 
de forma a subsidiar o diagnóstico situacional, bem como otimizar o processo 
de gestão, fortalecer a Rede Orgânica por meio do aumento da capacidade 
de atendimento, sem prescindir da qualidade, pressuposto fundamental 
na prestação do serviço de saúde. São utilizados parâmetros próprios para 
quantificar a produtividade nas diversas categorias e especialidades, a partir 
dos quais seja possível fixar as metas a serem alcançadas pelos profissionais.

Meta: 80% ao ano

Cálculo de desempenho:

Real / Meta ≥ 80% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 60% e 79,9% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta ≤ 59,9% - VERMELHO - Insatisfatório
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7.6  Taxa de Realização do Orçamento 

Setor responsável: Seção de Gestão Orçamentária e Logística

Descrição: Objetiva evitar a ocorrência de saldos ociosos.

Fórmula de cálculo:

PDE% = (DE/CR)*100

Sendo:

PDE% = Percentual de despesa empenhada

DE = Despesa empenhada

CR = Cota repassada

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Periodicidade: Quadrimestral.

Fonte dos dados: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF)

Premissas: Incentivar os ordenadores de despesas a zelar pela aplicação 
correta dos recursos sob sua responsabilidade, procurando obter o máximo 
rendimento de seu emprego mediante criteriosa definição de prioridades, 
observados o limite dos créditos autorizados, as programações previamente 
endereçadas aos gestores e as parcelas de saldos disponíveis na Unidade 
Executora.

Meta: 100% do orçamento realizado.

Cálculo de desempenho:

Real / Meta > 100% - VERDE - Satisfatório

Real / Meta entre 70 e 100% - AMARELO – Requer Atenção

Real / Meta menor que 70% - VERMELHO - Insatisfatório
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8  ACOMPANHAMENTO 
DA EXECUÇÃO DO 

PLANO TÁTICO
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O monitoramento dos projetos incluídos no Plano Tático é de responsabilidade 

da Seção de Desenvolvimento Organizacional da DS (SDO). Para tanto, 

o responsável/gerente do projeto deve manter a Diretoria de Saúde 

informada sobre o seu andamento, bem como quaisquer dificuldades que  

se apresentem para sua conclusão. Também é atribuição da SDO/DS,  

acompanhar os indicadores, com vistas ao cumprimento das metas 

pactuadas. 

O Diretor de Saúde deve ser informado sobre a identificação de quaisquer 

inconformidades em relação às metas, bem como a correção de possíveis 

desvios pelos responsáveis, visando ao objetivo final que é o cumprimento 

integral desse documento. 

Os projetos e indicadores estratégicos são alvo de monitoramento 

trimestral pela SDO/DS, para que sejam comparados os resultados com as 

metas previstas. Dessa forma, as Unidades e os gerentes de projetos que 

apresentem resultado insatisfatório podem ser convocados para a Reunião 

de Coordenação e Controle da Diretoria de Saúde.

As Reuniões de Coordenação e Controle da Diretoria de Saúde ocorrem 

trimestralmente ou sempre que o Diretor de Saúde entender como necessário 

para a correção de condutas e nivelamento de ações, objetivando o completo 

cumprimento do Plano Tático.
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9  CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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O Plano Tático da Diretoria de Saúde para o quadriênio 2020-2023 reafirma 

o alinhamento estratégico desta Diretoria com o atual Plano Estratégico  

2020-2023 particularizando questões da área de saúde segundo sua 

importância, especificidade e atribuições. 

Buscou-se, portanto, a consolidação do planejamento prospectivo nos 

diversos setores da Diretoria, reforçando a valorização das atividades 

desempenhadas pelos militares e servidores civis, força motriz responsável 

pelo desenvolvimento e implementação dos projetos elencados neste 

documento. 

Tal premissa se destaca esse ano, mais do que nos anteriores, em virtude 

das grandes e rápidas mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19. Esse 

fato histórico coloca os sistemas e profissionais de saúde em destaque e 

materializa a importância que eles têm para o bem-estar e qualidade de vida 

da sociedade como um todo.

A realização desse trabalho, em meio a um evento de saúde tão adverso, 

demonstra a preocupação com a necessidade de um planejamento 

prospectivo para as ações de saúde. Por esse motivo, pretende-se que o 

presente Plano leve a cada integrante das Unidades Subordinadas à Diretoria 

de Saúde, administrativamente e/ou tecnicamente, o conhecimento sobre 

como suas ações e inovações contribuem para a concretização dos objetivos 

estratégicos e, consequentemente, da missão da Diretoria e da Instituição. 

Entende-se que o chamado “novo normal” também compreende austeridade, 

eficiência e performance nos serviços ofertados à família militar mineira e ao 

policial militar no cumprimento de sua missão.



DIRETORIA DE SAÚDE
38

BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente. Brasília DF: Ministério da Saúde, 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência a Saúde. Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília, DF: O 
Ministério; 2001.

FERNANDES, Djair Roberto. Uma visão sobre a análise da matriz SWOT 
como ferramenta para elaboração da estratégia. UNOPAR Cient., Ciênc. 
Juríd. Empres., v. 13, n. 2, p. 57-68, Londrina, 2012.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas Estratégicos – Balanced 
Scorecard: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. 
Tradução: Afonso Celso da Cunha Serra. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando Geral. Manual de Identidade Visual 
da Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: Diretoria de Comunicação 
Organizacional, 2016.

MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando Geral. Plano Estratégico 2016 – 
2019. 2.ed.rev. e ampl. Belo Horizonte: Equipe de Gestão / Comando-Geral, 
2018.

MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando Geral. Plano Estratégico 2016 
– 2019. Caderno de Planos Táticos. Belo Horizonte: Equipe de Gestão 
Estratégica; 2016.

MINAS GERAIS, Polícia Militar. Comando-Geral. Plano Estratégico: 2020 – 
2023. Belo Horizonte: Assessoria de Desenvolvimento Organizacional.  2020.  

MINAS GERAIS. Policia Militar. Comando Geral. Sistema de Gestão 
Estratégica para Resultados da Policia Militar. Diretriz no 001/2010- CG. 
Organiza e disciplina a Metodologia de Gestão para Resultados na PMMG. 
Belo Horizonte: Assessoria de Gestão para Resultados. 2010.

MINAS GERAIS. Polícia Militar, Instituto de Previdência, Corpo de Bombeiros

Militar. Resolução Conjunta de Saúde Nº 151. Aprova o Plano Diretor do 
Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM/2011 (SISAU). Belo Horizonte. 2020.

SATO, Carolina Tiemi. Gestão baseada em relações de confiança. RAE 
eléctron., São Paulo, v. 2, n.1, Junho 2003.

REFERÊNCIASREFERÊNCIAS



39
PLANO TÁTICO 2020-2023

Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas

Responsável Data 
Início

Data 
Término

EIXO 1

Família Militar 
Mineira

Objetivo 1 
 

Promover o bem-
estar e a qualidade 
de vida da família 

policial militar

Ampliação e Revisão do Programa  
de Saúde Ocupacional do  
Policial Militar - PSOPM

Atualização dos procedimentos 
ocupacionais médicos e odontológicos 

com inserção do procedimento 
psicológico.

DS Cap Joice jan/20 dez/20

Desenvolvimento do Programa de 
Saúde da Família Militar (PSFM)

Fortalecer os conceitos de referência e 
contra referência do SISAU.

DS 
AAS-CBMMG

Ten Cel Sônia jan/21 jan/22

Melhoria da Gestão de Vacinas 
com Complementação pela Rede 

Credenciada

Estudar a substituição do serviço de 
Vacinação da Rede Orgânica pela Rede 
Credenciada, mantendo apenas o Posto 

Permanente de Vacinação do HPM.

DS 
IPSM 

AAS-CBMMG
Ten Janaína set/20 fev/21

Benchmarking com a  
Marinha do Brasil

Troca de experiências entre a  DS  e 
Marinha do Brasil em Minas Gerais 

buscando a melhoria e implementação 
de ações na área da saúde do militar.

DS Ten Cel Seabra jun/20 dez/20

ANEXO A - SÍNTESE DOS PROJETOSANEXO A - SÍNTESE DOS PROJETOS
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas Responsável Data 

Início
Data 

Término

EIXO 2 
 

Processos

Objetivo 2 
 

Contribuir para 
a melhoria 

e ampliação 
dos serviços 

prestados pela 
rede orgânica de 

saúde

Atualização do Regulamento da 
Diretoria de Saúde e Unidades 

Subordinadas

Revisar o Regulamento da Diretoria de 
Saúde e Unidades subordinadas. DS Ten Cel Fernando ago/20 dez/20

Criação do Comitê de Ética em 
Pesquisa na PMMG

Auxiliar na instituição do Comitê no 
âmbito da PMMG.

DS 
APM

Ten Cel Sônia ago/20 dez/21

Cooperação Técnica Entre Centro de 
Estudos do HPM e CPP

Estabelecer parcerias para realização de 
atividades, estágios e Pós-Graduações.

DS 
APM

Ten Cel Sônia ago/20 mar/21

Ampliação das Residências  
em Saúde

Ampliar os programas de residência 
em saúde das especialidades existentes 

no SISAU, buscando uma atuação 
multidisciplinar.

DS Ten Cel Sônia 
Ten Janaína

ago/20 jan/21

Revisão de Programas de Saúde 
Gerenciados pela DS

Atualizar e aprimorar os programas de 
saúde desenvolvidos e acompanhados 

pela Diretoria.
DS Ten Cel Roldão jul/21 dez/21

Revisão do Programa de Controle do 
Absenteísmo

Delimitação e monitoramento de 
licenças médicas na PMMG.

DS 
DRH

Ten Cel Elizete out/20 jun/21

Revisão e Melhoria dos 
Procedimentos para o Porte de  

Arma de Fogo

Atualização e desburocratização do 
porte de arma de fogo pelo policial 

militar veterano.

DS 
DAL Cap Joice out/20 mar/21

Revisão da Resolução n. 3524/00 - 
Atestado de Origem

Revisar e reestruturar a Resolução que 
versa acerca do Atestado de origem.

JCS 
DRH

Cap Lucilia ago/20 dez/20

Revisão da Resolução Conjunta n. 
4278/13 - Perícias, Licenças  

e Dispensas Saúde

Revisar o conteúdo da resolução e 
reestruturar os seus anexos.

JCS 
DRH Cel Gilmara ago/20 jun/21

Projeto Anjos da Guarda –  
Segurança do Trabalho

Implantar uma política interna para 
segurança e prevenção de acidentes e 
assegurar a saúde dos trabalhadores 

nos ambientes laborais.

HPM 
CSC-Saúde

Cap Giancarlo set/20 dez/23

Projeto Segurança Contra Incêndios
Implantação da brigada de incêndios 
e manutenção de equipamentos de 

combate a incêndios.

HPM 
CSC-Saúde 

AAS-CBMMG
Cap Giancarlo jan/21 dez/23

Implantação do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA

Mapear os riscos ocupacionais e 
adquirir equipamentos de proteção 

individual para a implementação  
do programa.

HPM 
CSC-Saúde

Cap Giancarlo set/20 dez/23
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas

Responsável Data 
Início

Data 
Término

EIXO 2
 

Processos

Objetivo 3 
 

Promover a 
implementação 

e o 
aperfeiçoamento 

de tecnologias 
e sistemas 
de suporte 

às atividades 
de saúde 

administrativas e 
assistenciais

Implementação do Módulo 
Produtividade no SIGS

Medir a produtividade dos oficiais de 
saúde no SIGS de forma automatizada.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura ago/22 dez/23

Desenvolvimento e Implantação do 
Prontuário Eletrônico do Paciente - 

PEP, em Toda Rede Orgânica

Implementação do PEP PA Medicina e 
enfermagem; Implementação do PEP 
Internação Medicina e enfermagem; 

Integração PEP x Faturamento,  PEP x 
Farmácia e Integração PEP x Laboratório; 

PEP JCS.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura out/20 dez/23

Implementação da Importação  
de Contas

Automatizar a entrega das contas  
ao IPSM.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura ago/20 dez/20

Implementação da Biometria  
na Rede Orgânica

Reconhecimento biométrico no HPM  
e NAIS.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura ago/20 mar/21

Expansão da Integração SIGS x SIGAS 
para Autorização Automática de 

Consultas Eletivas

Automatizar o processo de autorização  
de consultas.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura ago/20 abr/21

Criação do Módulo PSOPM Psicologia
Inclusão da psicologia dentro da  

saúde ocupacional.
DS 

DTS 
IPSM

Cap Moura set/20 mar/21

Implementação do WEBSERVICE de 
Odontologia Aplicado ao COdont

Automatizar o processo de autorização  
de tratamentos odontológicos.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura set/20 dez/23

Revisão e Aprimoramento do  
Módulo Absenteísmo

Implementação da tela de 
acompanhamento de internados  
para os NAIS e reformulação do 
Absenteísmo transformando-o  
em Dashboard mais completo.

DS 
DTS 

IPSM
Cap Moura jan/21 ago/21
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas

Responsável Data 
Início

Data 
Término

EIXO 2 
 

Processos

Objetivo 4 
 

Potencializar 
a gestão 

estratégica na 
Diretoria de 

Saúde

Gestão de Documentos Assistenciais
Ampliação das atividades de Gestão 
do Conhecimento dos documentos 

assistenciais.
DS Cap Polyana jul/21 dez/23

Ampliação das Atividades de  
Gestão por Processos

Finalização do caderno de processos 
da Diretoria de Saúde, nos moldes do 

Regulamento do Comando Geral.
DS Cap Polyana jan/21 jan/22

DASHBOARD SAÚDE: Monitoramento 
de Indicadores Epidemiológicos 

Afetos à Saúde da PMMG

Seleção e monitoramento dos 
indicadores epidemiológicos que 
necessitam de acompanhamento 

regular.

DS Ten Raquel jan/21 dez/23

Projeto Saúde em Revista Criação de uma Revista que irá publicar 
estudos em saúde na PMMG.

DS 
APM

Ten Cel Sônia ago/20 jul/21

Objetivo 5 
 

Implementar 
o sistema de 

Inteligência da 
Polícia Militar 

(SIPOM), com foco 
nas atividades do 

SISAU

Projeto SIPOM Saúde Ampliação da Atividade de Inteligência 
no Sistema de Saúde.

DS 
DINT

Maj Marques ago/20 jan/21



43
PLANO TÁTICO 2020-2023

Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas Responsável Data 

Início
Data 

Término

EIXO 2 
 

Processos

Objetivo 6 
 

Potencializar 
as atividades de 

comunicação 
organizacional, 

utilizando 
maneiras 

modernas e 
tecnológicas 

para fortalecer 
a confiança 
da família 

militar mineira 
no trabalho 

desenvolvido pelo 
SISAU

Plano de Comunicação 
Organizacional 2020-2023

Estruturar ações de Comunicação 
Organizacional voltadas para  

área da saúde.

DS
DCO

Ten Camila 
Ten Cláudio set/20 dez/20

Otimização da Ouvidoria de Serviços 
de Saúde

Fortalecer o Serviço de Atendimento ao 
Cliente nas Unidades Assistenciais.

DS Cap Polyana jul/21 dez/21

Projeto Congresso de Saúde Militar
Aprimoramento e discussão técnica, 
compartilhamento de experiências  

e atualizações.

DS 
DCO 
PM5 

AAS-CBMMG

Cel Gilmara jan/21 dez/22

Identificação Visual Técnica do 
Hospital da Polícia Militar

Identificar e sinalizar os setores/
serviços disponíveis nos prédios, 

facilitando deslocamentos e  
localização pelos usuários.

HPM 
CSC-Saúde

Maj Eleutério 
Cap Inácio ago/20 dez/21
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas

Responsável Data 
Início

Data 
Término

EIXO 3 
 

Pessoas

Objetivo 7

Promover a 
complementação 

de efetivo com 
base em critérios 

técnicos e na 
gestão por 

competências

Recomposição do Corpo Clínico 
das Unidades de Atenção Primária 
à Saúde (NAIS, SAS, Consultório 

Médico-CM)

Parceria com IPSM para Contratação 
Pró-Labore do efetivo mínimo de 

especialistas para as Unidades de APS.
DS 

IPSM
Maj Lima nov/20 fev/21

Planejamento Estratégico dos 
Concursos Saúde

Realizar o planejamento estratégico de 
vagas para os profissionais de saúde 

QOS e QPE que irão ingressar na 
instituição pelos próximos 5 anos.

DS 
PM1 
DRH

Maj Lima nov/20 mar/21

Estudos para Implementação do 
Quadro de Saúde Temporário na 

PMMG

Apontar as providências práticas para 
aprovação e efetivação dos Concursos 
para os Quadros de Oficiais e Praças 

Temporários (QOT/Saúde e QPT/Saúde).

DS 
PM1 
DRH

Ten Cel Louzada 
Maj Lima

nov/20 mar/21

Objetivo 8 
 

Propiciar a 
melhoria do 
desempenho 
profissional 

com foco nos 
resultados da 

Diretoria

DASHBOARD PRODUTIVIDADE: 
Monitoramento das UAPS com Base 

na Resolução Conjunta 02/2018 
que trata sobre a Produtividade dos 

Profissionais de Saúde

Potencializar as atividades de 
coordenação e controle com base nos 
critérios estabelecidos na I.C 02/2018.

DS
Ten Cel Seabra

Ten Rosana
Ten Aparecida

fev/21 dez/21
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas Responsável Data 

Início
Data 

Término

EIXO 4 
 

Logística e 
Tecnologia

Objetivo 9 
 

Prover suporte 
logístico 

adequado ao 
cumprimento 

da missão 
instituciona

Projeto de Reestruturação Física  
da JCS

Desenvolver um estudo para melhoria 
das instalações da JCS propondo 

mudanças das instalações físicas, além 
da implementação de medidas  

de segurança.

JCS 
CSC-Saúde 

DAL
Ten Cel Elizete jan/21 jul/21

Projeto de Reestruturação Física  
do HPM

Melhorar e ampliar a estrutura física  
do complexo hospitalar do HPM.

HPM 
CSC-Saúde 
DAL/IPSM

Cap Marcoline out/20 dez/23

Projeto de Reestruturação Física  
do COdont

Reforma integral do COdont ou 
transferência para ambiente próprio 
com características que atendam as 

necessidades técnicas do serviço.

COdont 
DAL

Ten Dalila out/20 dez/23

Substituição de Ambulâncias do 
Porte UTI Móvel

Modernizar e adequar os recursos 
de transportes dos pacientes face às 
exigências previstas pelo Ministério  

da Saúde.

HPM 
PM3 
DAL

Sub Ten 
Ricardo Spano

out/20 dez/23

Ampliação do Laboratório de Prótese 
do COdont

Adequação estrutural/funcional do setor. COdont 
CSC-Saúde

Ten Dalila jan/22 dez/22

Reestruturação do Laboratório de 
Medicamentos Estéreis

Implantar uma central de manipulação 
intra-hospitalar de medicamentos 

injetáveis.
HPM Ten Cássia nov/20 dez/21

Reforma da Central de Material 
Esterilizado (CME) do COdont

Adequação à Legislação Sanitária. COdont Ten Dalila 
Ten Tiago

set/20 abr/21

Controle de Acesso ao HPM
Controle eficiente e seguro da entrada e 
saída de pessoas, veículos e materiais/

insumos.
CSC-Saúde Maj Lança jan/20 dez/21

Projeto de Videomonitoramento
Melhorar a segurança dos 

colaboradores e pacientes do HPM e 
CSC-Saúde, JCS, CLIPS e CAF.

CSC-Saúde 
DTS Maj Lança out/20 dez/23
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Eixo Objetivo Setorial Nome do Projeto Objetivo do Projeto Unidades 
Envolvidas

Responsável Data 
Início

Data 
Término

EIXO 5 
 

Finanças

Objetivo 10 
 

Aumentar a 
eficiência no 
emprego do 

recurso público

Unidades Sustentáveis

Fazer uma análise das contas de 
água e energia elétrica das Unidades 

subordinadas à DS, verificando 
possibilidades de melhoria e  

economia de gastos.

DS Cap Gomes out/20 dez/23

Otimização do Processo Financeiro e 
Orçamentário

Melhoria da gestão dos processos 
financeiro/orçamentário da área  

da saúde.
DS Maj Narciso fev/21 dez/21

Padronização da Aquisição de 
Materiais e Equipamentos Médicos e 
Odontológicos no Âmbito da PMMG

Estipular uma lista com materiais e 
equipamentos básicos e padronizados 

para o funcionamento dos NAIS.
DS

Maj Narciso 
Cap Gomes fev/21 fev/22






