
 

 

Projeto Nacional:  

MP em defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde 

 

1. O que fazer - definição dos objetivos do projeto 

Objetivo geral 

 

Contribuir com o aperfeiçoamento funcional e fomentar a atuação proativa, 

preventiva, efetiva e resolutiva do Ministério Público brasileiro na fiscalização 

da execução das Políticas Públicas da Atenção Básica, visando, em especial, a 

melhoria da prestação de ações e serviços nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). 

 

Objetivos específicos 

 

I - Estimular a maior adesão dos municípios brasileiros ao PMAQ; 

II - Aprimorar a fiscalização da execução das políticas de atenção básica em 

saúde, fomentando o aperfeiçoamento da gestão municipal e a superação das 

desconformidades identificadas pelo PMAQ. 

 

3. Como fazer - planejamento das atividades 

 

a) Formalizar termo de adesão entre o CNMP e o Instituto Rui Barbosa 

b) Elaborar Guia de Atuação Ministerial sobre a temática, com sugestão de kit 

para realização das audiências públicas; 

c) Realização de audiências públicas nas capitais durante a Semana Nacional 

de Mobilização do MP pela defesa da Atenção Básica em Saúde; 

d) Definição de cronograma de realização das audiências públicas regionais; 

e) Instaurar PA’s para acompanhamento da superação das desconformidades 

identificadas pelo PMAQ. 

 

 

4. Sugestão de indicadores 

I. Número de audiências públicas realizadas; 

II. Número de PA’s instaurados; 

III. Número de municípios que aderiram ao PMAQ; 

IV. Número de municípios que alcançaram melhor classificação, conforme os 

indicadores do PMAQ; 

 

5. Definição dos prazos para execução 

 









Mesa de Trabalho

Projeto/Iniciativa

Descrição

Coordenador do Projeto

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Data Inicial Data Final Responsável

CNMP 

julho
GT - Proteção à saúde-

CNMP

CNMP

Grupo Executivo temático 
(membros referência do 

projeto)

Grupo Executivo temático 
(membros referência do 

projeto)

Grupo Executivo temático 
(membros referência do 

projeto)

Novembro

Instaurar expedientes administrativos para acompanhamento da superação das desconformidades nos 
serviços da atenção básica em saúde, a partir dos indicadores do PMAQ.

Realização de audiência pública ou reunião técnica, conforme a estratégia local, preferencialmente, durante a 
Semana Nacional de Mobilização do MP pela defesa da Atenção Básica em Saúde.

Envio de informações de audiências públicas ou reuniões técnicas realizadas para alimentação do mapa de 
desenvolvimento do projeto.

Encaminhamento de recomendações e notificações administrativas para tratamento das inconformidades.
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Formalizar o termo de cooperação técnica entre CNMP e o Instituto Rui Barbosa.

MP em defesa da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde

14.

FICHA DE PROJETOS E INICIATIVAS

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Contribuir para o aperfeiçoamento funcional e fomentar a atuação proativa, preventiva, efetiva e resolutiva do Ministério Público 
brasileiro na fiscalização da execução das políticas Públicas da Atenção Básica, visando, em especial, a melhoria da prestação 
de ações e serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

I - Aprimorar a fiscalização da execução e o aperfeiçoamento da gestão municipal das políticas de atenção básica em saúde, a 
partir dos indicadores do PMAQ.

O B J E T I V O S

07.

Descrição Sumária das Etapas do Projeto:

Atividade

Elaborar Guia de Atuação Ministerial sobre a temática, com sugestão de kit para a atuação.

Reunião dos ramos do MP para definição da estratégia de atuação local.

A CDDF gestionará junto ao Min. Saúde o acesso on-line à base de dados do PMAQ e do Requalifica SUS.

A CDDF gestionará junto ao Min. Saúde a disponibilização de facilitadores do Min. Saúde para a atuação em 
cada estado em que haja adesão ao Projeto Nacional

A CDDF submeterá ao Plenário do CNMP deliberação retirada em plenária do encontro para que seja 
gestionado junto ao Min. Saúde e ao TCU, que a inclusão dos municípios no PMAQ  seja de caráter 

obrigatório

A CDDF gestionará junto ao Min. Saúde articulação que visa inclusão de indicadores no terceiro ciclo do 
PMAQ. 

Encaminhamento de dados do PMAQ (indicadores). 

(   ) Mesa 01      (   ) Mesa 02      (   ) Mesa 03      (   ) Mesa 04

D E S C R I Ç Ã O   G E R A L



Dados: janeiro/2014 fevereiro/2014 março/2014 abril/2014 maio/2014 junho/2014 julho/2014 agosto/2014 setembro/2014 outubro/2014 novembro/2014 dezembro/2014

Indicador

Meta

Dados: janeiro/2015 fevereiro/2015 março/2015 abril/2015 maio/2015 junho/2015 julho/2015 agosto/2015 setembro/2015 outubro/2015 novembro/2015 dezembro/2015

Indicador

Meta

Dados: janeiro/2016 fevereiro/2016 março/2016 abril/2016 maio/2016 junho/2016 julho/2016 agosto/2016 setembro/2016 outubro/2016 novembro/2016 dezembro/2016

Indicador

Meta

DISPONIBILIZAÇÃO:

:

:

METAS:

FONTE DE DADO: RESPONSÁVEL PELA COLETA:

UNIDADE DE MEDIDA: PERIODICIDADE:FÓRMULA DE CÁLCULO:

POSICIONAMENTO NO MAPA ESTRATÉGICO:

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO:

INFORMAÇÕES GERAIS:

FINALIDADE DO INDICADOR:

NOME DO INDICADOR:

OBJETIVO ASSOCIADO:

PERSPECTIVA:
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Ficha de Detalhamento de Indicadores


