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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 julho a outubro 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.
Apresentado um resumo dos créditos do HC para o ano 2016:
1 - Custeio
- Contratualização SUS: R$ 47.845.872,97;
- Rehuf – insumos e serviços: R$ 13.046.226,46;
- Reformas: R$ 3.000.000,00;
- Projetos Estratégicos: R$ 320.250,00;

2 – Investimentos:
- Obras: R$ 4.578.000,00;
- Equipamentos e material permanente: R$ 4.5128.663,68;
_ Compras centralizadas: R$ 926.500,00.

Diante deste quadro e com um déficit em torno de dezenove milhões de
reais (R$ 19.000.000,00) a equipe de governança foi acionada.
Foram recebidos os recursos das emendas parlamentares o que
possibilitou realizar o pagamento dos equipamentos adquiridos.
As rubricas referentes a investimento e custeio poderão ser alteradas,
com justificativas.
A CIIEO participa ativamente das reuniões do Comitê Gestor de
Insumos, que é o responsável por implementar ações para a redução de gastos no HC.
No final de cada reunião do comitê gestor de insumos, a presidente da CIIEO apresenta
o cenário econômico e financeiro atualizado do HC.
Os planos de trabalho (PT), inseridos no Sistema de Informações Gerais
(SIG) da Ebserh estão em andamento, mas para sua continuidade será necessário
recursos financeiros. Foi solicitado ao HC incluir a terceirização e a necessidade dos
materiais médico-hospitalares e equipamentos nos PT.
Créditos de dois milhões e trezentos mil reais (R$ 2.300.000,00),
referentes ao material consignado foram empenhados.
Foram definidos os prazos-limite de empenho: pela Ebserh: 04/11/2016;
Emendas e Convênios: 10/11/2016; Outros: 02/12/2016.
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