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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, no período de março a junho de 2016.
Prevista no Plano Diretor Estratégico (PDE) da Instituição para o biênio
2014-2016, a CIIEO foi instituída por Portaria do Superintendente, de nº 39, de 09 de
março de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 41, de 24 de março de 2015,
fazendo parte da ação de estruturação do Setor de Orçamento e Finanças da Divisão
Administrativo-Financeira do HC. Atualmente está atualizada pela Portaria 110 de 24
de julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 54, de 27 de julho de 2015, com
regimento interno aprovado pelo Colegiado Executivo do HC e publicado no Boletim
de Serviço nº 56, de 26 de agosto de 2015.
A Comissão mantém uma página no sítio eletrônico do HC-UFTM, aba
estrutura administrativa, comissões e comitês, onde se dá a publicidade dos atos
praticados pela mesma e tem, como missão, rever o orçamento planejado e tornar
possível o fechamento do exercício de forma equilibrada, dando suporte aos gestores
para fazerem uma leitura do que foi planejado e dos recursos que a Instituição possui e
apresentar aos mesmos sugestões de ações para a melhoria do desempenho.
A Comissão apresentou ao Comitê Gestor de Insumos a proposta do
prazo até o dia 10 de cada mês para os requisitantes apresentarem as solicitações de
empenho, o que foi considerado pertinente por aquela equipe.
Com a criação do Comitê Gestor de Insumos não haverá mais
necessidade da CIIEO retornar aos grandes grupos de solicitantes, pois uma das
propostas do Comitê é a redução de imediato de 30% no consumo.
Em videoconferência com a Ebserh (fevereiro de 2016) houve o
questionamento pelo HC de qual critério utilizado para a distribuição dos recursos do
Rehuf (Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários), obtendo, como

resposta, o critério de porte dos hospitais, deixando claro que não haverá outros recursos
a serem disponibilizados.
Em nova videoconferência com a Ebserh (abril de 2016), foi
demonstrado pela Sede o cenário econômico atual e a distribuição dos recursos do
Rehuf.
A Comissão demonstra sua preocupação com os recursos a serem
recebidos pois são insuficientes para o fechamento do exercício de 2016.
A Comissão apresentou a projeção de créditos para 2016 aos Gerentes do
HC e ao Chefe do Setor de Projetos Estratégicos em Saúde, solicitando uma posição dos
mesmos junto ao Colegiado Executivo do HC.
Acompanhamento orçamentário anexo.
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