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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 14 de outubro de 2015.
A Comissão elaborou memorandos para despachar aos seguintes
serviços: - à chefia da Unidade de Abastecimento Farmacêutico, solicitando o impacto
financeiro das aquisições de medicamentos padronizados nos últimos três anos sobre o
orçamento para comparação dos valores programados com os valores efetivamente
empenhados e adequação da proposta orçamentária; - ao Gerente de Atenção à Saúde,
com cópia à chefia do setor de regulação em saúde, solicitando aos coordenadores dos
mutirões que a programação dos mesmos seja enviada aos setores de suprimentos e
abastecimento, com antecedência, para evitar compras emergenciais não previstas no
orçamento, bem como o desabastecimento hospitalar; - A chefia da Divisão de Logística
e Infraestrutura, solicitando a relação de materiais não constantes da tabela SUS
adquiridos pelo HC em 2015, com os respectivos nomes de pacientes, registros
hospitalares e os valores em reais, para comparar os valores pagos com os valores
recebidos pelo convênio SUS; - aos chefes das unidades de abastecimento e
dispensação, aos serviços de patologia clínica, manutenção, engenharia clínica e
infraestrutura, orientando que, para o exercício de 2016, as solicitações de empenho
devem ser encaminhadas à Divisão Administrativo-Financeira até o dia 10 de cada mês,
para adequação da situação orçamentária do HC às restrições orçamentárias atuais e
planejamento da emissão de notas de empenho, assegurando a melhor distribuição e
utilização dos recursos orçamentários disponíveis.
A Comissão considerou importante retornar aos setores visitados
recentemente, para mostrar a importância da visita anterior, a fim de relatar os pontos
positivos trazidos pela exposição das dificuldades financeiras por que passa o HC, bem
como pelo estabelecimento pelos setores de prioridades de suas ações e já fazer a
previsão orçamentária para 2016.
Uberaba, 24 de novembro de 2015

Ana Paula Correa Gomes
Membro da Comissão

Selma Trindade Toledo Fachinelli
Presidente da Comissão

