PREFEITURA DE IGUAPE
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Estância Balneária

NECESSIDADE

AÇÃO
Projeto de readequação da Unidade Mista

RESPONSÁVEL
Depto Obras
Análise Jurídico

Contratação de empresa para reforma
Aumento da área física na Unidade Mista para
atendimento à Pandemia
Redimensionamento dos equipamentos necessários

Compras ou
Licitação
Depto Saúde
Análise Jurídico

Aquisição de equipamentos
Plano de Testagem ampliado, com o objetivo de dobrar o número de testes
realizados
Ampliação do número de testes realizados

Solicitar material necessário
Comprar material solicitado
Iniciar aplicação da testagem

Amplição do número de ambulâncias
disponíveis, com uma delas para uso exclusivo Locação de uma ambulância
do COVID

Compras ou
Licitação
Educação em
Saúde
Educação em
Saúde
Compras
Educação em
Saúde
Análise Jurídico
Compras ou
Licitação
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Estância Balneária

NECESSIDADE

AÇÃO
Proposta de ampliação do contrato de mão de obra Posto Covid

RESPONSÁVEL
Depto Saúde
Análise Jurídico

Análise da proposta e parecer jurídico e termo aditivo

Redimensionamento da Equipe de
atendimento no Posto Covid

Compras ou
Licitação

Atendimento por mais um médico no período do plantão diurno (7:00 às 19:00),
período que concentra o maior número de pacientes para consulta
Disponibilizar treinamento para os técnicos de enfermagem e enfermeiros

Empresa

Implantar recepcionista 24 horas no Posto para organização das filas, distribuição
de senhas, garantir o correto uso de máscaras, e o distanciamento
Implantar o plantão 24 horas de fisioterapeuta
Implantar plantão 12 horas de técnico de laboratório para coleta de exames
Implantar protocolo para entrega de medicamentos na pós consulta

Depto Saúde

Implantar protocolo para que funcionários do Departamento de Saúde verifiquem a
utilização e reposição de material de enfermagem, EPI, e medicamentos
Aumentar o número de técnicos de enfermagem no plantão diurno, período em
que ocorre o maior número de pacientes para pós consulta e entrega de
medicamentos

Depto Saúde

Determinar horários para a disponibilização de informações aos familiares
Implantar protocolo de recolhimento e entrega a familiares de objetos pessoais

Empresa

Empresa
Depto Saúde
Depto Saúde

Depto Saúde
Depto Saúde
Depto Saúde
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Estância Balneária

NECESSIDADE

AÇÃO
Redimensionamento dos estoques de medicamentos

Redimensionamento dos estoques de EPI's
Redimensionamento de Estoque máximo e
mínimo de medicamentos, EPI's , material de Redimensionamento dos estoques de material de enfermagem
enfermagem e oxigênio
Redimensionamento dos estoques de material de enfermagem
Redimensionamento dos estoques de oxigênio
Relação de material, EPI e oxigênio em falta
Reposição emergencial de insumos no Posto
Relação de medicamento em falta
COVID
Análise Departamento Jurídico
Processo de compra

Aquisição de Raio X móvel para Posto Covid

Produção de Termo de Referência e compra

RESPONSÁVEL
Farmácia
Almoxarifado
Saúde
Almoxarifado
Saúde
Almoxarifado
Saúde
Almoxarifado
Saúde
Almoxarifado
Saúde
Farmácia
Dpto Jurídico
Compras
Dpto de Saúde
Análise Jurídico
Compras ou
Licitação
Análise Jurídico

Aquisição de cestas básicas
Assistência à população em vulnerabilidade

Compras ou
Licitação
Análise Jurídico

Aquisiçao de kits de higiene

Compras ou
Licitação
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Estância Balneária

NECESSIDADE
Assistência à população em vulnerabilidade

AÇÃO
Força tarefa para distribuição de 1.000 cestas básicas e kits de higiene à população
em vulnerabilidade
Visita de assistentes sociais e produção de relatório para estabelecer a situação
atual
Aplicação de testes nessa população

Assistência à população em situação de rua

Pedido de insumos necessários para enfrentamento aos problemas identificados

RESPONSÁVEL
Dpto Assist
Social
Dpto Assist
Social
Educação em
Saúde
Dpto Assist
Social
Análise Jurídico

Aquisição de insumos
Plano de ação para contratação de artistas locais para a campanha de educação e
conscientização para o novo normal (jingles, raps, produção de vídeos dentre
outros)
Plano de divulgação dos produtos culturais contratados
Incentivo à Cultura

Compras ou
Licitação
Depto de Cultura
Depto de Cultura
Análise Jurídico

Contratação de serviços e insumos

Contratação de mídias para divulgação (incluindo videos já produzidos pela
infectologista)

Compras ou
Licitação
Análise Jurídico
Compras ou
Licitação
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Estância Balneária

NECESSIDADE

AÇÃO
Plano de ação para a produção de conteúdos de conscientização (jogo de futebol
sem público) e disseminação da prática de esporte segura na pandemia
Plano de divulgação dos produtos contratados

Incentivo ao esporte individual

RESPONSÁVEL
Divisão de
Esporte
Divisão de
Esporte
Análise Jurídico

Contratação de serviços e insumos

Compras ou
Licitação
Análise Jurídico

Contratação de mídias para divulgação
Tratativas com a Diocese Católica para estabelecimento do formato das
comemorações
Plano de contenção de entrada e circulação de romeiros
Planejamento de contenção de circulação no Plano de ocupação dos meios de hospedagem
período da Festa do Bom Jesus de Iguape
Requisição de insumos e serviços necessários

Compras ou
Licitação
Depto de Cultura
Todos os Dptos
Dpto de Turismo
Dpto de Cultura
Análise Jurídico

Aquisição de insumos e serviços necessários

Compras ou
Licitação

