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O presente relatório tem como objetivo apresentar as discussões e
deliberações da equipe da Comissão de Implementação e Execução Orçamentária
(CIIEO) do HC-UFTM, em reunião realizada em 25 de novembro de 2015.
Foi apresentado um banner do nó crítico 12 (falta de elaboração de
proposta orçamentária das receitas previstas anualmente) do Macroproblema 04
(recursos financeiros insuficientes) com a implementação desta Comissão e de suas
ações para o evento de comemoração de um ano de Plano Diretor Estratégico (PDE). O
banner será exposto para visitação na tarde do dia do evento no hall entre o HC e o
Ambulatório Maria da Glória (AMG).
Recebida a informação da Ebserh de que a mesma irá trabalhar a
programação orçamentária para 2016, mas que não haverá liberação de recursos com
valor maior do que o liberado em 2015, mantendo a mesma proposta, elaborada com
base na série histórica e acréscimo de 10%. Após a proposta orçamentária aprovada, a
Comissão deverá fazer o trabalho de limitação da mesma para que os setores controlem
seus gastos mensais.
Foi decidido que os setores do HC serão identificados para a execução
das despesas em 2016 com a criação dos Planos Internos específicos para cada um.
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