
 

 

 
RESOLUÇÃO TC Nº 109, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
ITEM 31 - ANEXO XIX 

 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 

Fonte Orçamentária: 0244000000 

 
 
                                                                                                                                                          

PROGRAMA/
AÇÕES 

SUBAÇÃO 

DOTAÇÃO 
AUTORIZAD

A 

DESPESA 
LIQUIDADA 

% DE 
DESPESAS 

LIQUIDADAS / 
DESPESA 

AUTORIZADA 

PRODUTO 
META 
FÍSICA 

PREVISTA 

META FÍSICA 
REALIZADA 

COMENTÁRIOS 
INDICADOR DO 

PROGRAMA 

1. 0072 0000 – MANUTENÇÃO PREDIAL 

1.1. 
Conservação e 
Adaptação de 
Unidade de 
Saúde. 

1.495.487,88 1.291.599,34 86,37% 

Prevenção e 
eliminação de 
falhas na estrutura 
predial e prevenção 
para eliminar riscos 
à saúde e segurança 
dos usuários, 
servidores e 
colaboradores. 
 

01 01 

1 - Reforma e readequação do banheiro do 
Alojamento Alto Risco; 
2 - Manutenção e conservação da estação 
de tratamento de água advinda de poço 
artesiano; 
3 - Manutenção do equipamento de 
energia de emergência; 
4 - Prevenção contínua com dedetização 
para evitar proliferação de insetos e 
roedores; 
5 - Manutenção predial preventiva e 
corretiva; 
6 - Manutenção preventiva e corretiva de 
sistemas de refrigeração; 
7 – Reforma da coberta do ambulatório da 
mulher e coleta de exames; 
8 – Serviços emergenciais das instalações 
elétricas do ambulatório; 
9 – Restauração com acabamento e pintura 
de vários ambientes; 

1 – Serviço concluído; 
2 – Emissão de laudo 
bacteriológico mensal 
e físico-químico 
semestral; 
3 – Sem notificação 
de falha no sistema; 
4/5/6 – Não 
implantado indicador 
(em desenvolvimento 
metodologia); 
7 – Serviço concluído; 
8 – Obra em 
andamento; 
9 – Serviço concluído; 

TOTAL DO 
PROGRAMA 

 
1.495.487,88 

 

 
1.291.599,34 

 
86,37% - - - - - 



 

 

  

PROGRAMA/AÇÕES 
SUBAÇÃO 

DOTAÇÃO 
AUTORIZAD

A 

DESPESA 
LIQUIDADA 

% DE 
DESPESAS 

LIQUIDADAS / 
DESPESA 

AUTORIZADA 

PRODUTO 
META 
FÍSICA 

PREVISTA 

META 
FÍSICA 

REALIZAD
A 

COMENTÁRIOS 
INDICADOR DO 

PROGRAMA 

2.  0076 2055 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 

2.1 –  Alimentação (refeição) 
Hospitalar  

2.313.973,00 
 

2.313.958,18 
 

100% 

1 - Refeição 
para pacientes, 
acompanhantes 
e servidores 
2 - leite artificial 
para Recém 
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1 1 

- Controle efetivo das refeições 
mediante acesso eletrônico para 
servidores; 
- Autorização pelo Serviço Social para 
acompanhantes; 
- Controle de pacientes por mapa 
diário de refeições; 
- Dispensação de leite artificial 
mediante prescrição médica; 
- Em virtude de o produto abranger 
vários itens de refeição/leite 
artificial, utiliza-se média de consumo 
dos últimos 6 meses para estimar o 
processo de licitação. 

1 - Pesquisa de 
satisfação (mas em 
virtude da 
pandemia foi 
suspenso); 
2 – Quantitativo de 
ML de leite 
dispensado; 

2.2 – Gases Medicinais 
(incluso na cota global) 

675.201,45 
 

675.201,45 
 

100% 

Fornecimento 
de gases 
medicinais com 
fins 
terapêuticos. 

1 1 

Por ser utilizado vários tipos de gases 
e dois tipos de medidas: m³ e kg, a 
estimativa de meta física é realizada 
um a um pela média de consumo dos 
últimos 6 meses para estimar o 
processo de licitação. 

Monitoramento do 
painel de gases 
medicinais, sem 
notificação de falha 
no sistema; 
 
 

2.3 – Lavanderia. (incluso na 
cota global) 

379.934,93 
367.863,48 

 
96,82% 

Desinfecção de 
enxoval 
hospitalar, com 
coleta, 
acondicioname
nto, pesagem, 
transporte, 
processamento 
e retorno. 
 
 

216.000 
KG 

112.676    
KG 

Enxoval disponível para duas mudas; 
controle de pesagem e de entrega 
para lavagem externa; 

Não foi possível a 
implantação de 
indicadores neste 
ano.(em 
desenvolvimento 
de metodologia) 

2.4 – Manutenção de 
Equipamentos Médicos. 
(incluso na cota global)  

565.200,00 
565.200,00 

 
100% 

Garantia de 
funcionamento 
do 
equipamento 

1    1 

- Manutenção preventiva e corretiva 
de equipamentos, calibração, 
qualificação e validação necessárias; 
- Em virtude do grande número de 

- número de OS 
fechadas/abertas; 
- check-list de 
manutenção 



 

 

em sua 
capacidade pelo 
maior tempo 
possível, tendo 
a segurança do 
paciente como 
missão. 

equipamentos e suas especificidades,  
a meta física é definida quando 
necessário pelo Setor de Patrimônio 
para validação de processos 
licitatórios. 
 

preventiva 
p/equipamento 
com data de 
conclusão e 
próxima MP; 

2.5 – Material Cirúrgico e 
Médico Hospitalar.  

3.015.534,72 
 

2.894.778,05 
 

96% 

Destinado a 
fornecer 
suporte a 
procedimentos 
diagnósticos, 
terapêuticos, 
cirúrgicos bem 
com a defesa e 
proteção da 
saúde individual 
ou coletiva. 

1 1 

Neste item se encontra incluso os 
materiais laboratoriais e da agência 
transfusional. Não há como definir 
meta física em apenas um número, 
devido a grande diversidade de itens 
que compõem o acervo de MMH. As 
estimativas para subsidiar processo 
de licitação se baseiam no 
quantitativo consumido nos últimos 
6 meses. 

Não há ainda 
nenhum tipo de 
indicador 
implantado. 

2.6 –  Medicamentos  2.113.185,41 
 

2.008.615,57 
 

95,06% 

Produto com 
finalidade 
profilática, 
curativa, 
paliativa ou 
para fins 
diagnósticos, 
com a 
finalidade de 
promover o 
bem estar e 
saúde dos 
usuários. 

1 1 

Não há como definir meta física em 
apenas um número, devido a grande 
diversidade de itens que compõem o 
acervo de medicamentos. As 
estimativas para subsidiar processo 
de licitação se baseiam no 
quantitativo consumido nos últimos 
6 meses. 

Não há ainda 
nenhum tipo de 
indicador 
implantado. 

2.7 – Atendimento 
Ambulatorial e Hospitalar 
(cota global) 

656.738,00  
 

584.738,00 
 

89,04% 

Suporte as 
atividades fins 
(assistência 
hospitalar) 

1 1 

1 - Esterilização a baixa temperatura; 
2 - Aquisição de enxoval hospitalar; 
3 - Serviço de coleta de resíduos; 
4 - Serviços funerários; 
5 – Serviços postais; 
6 – Locação de equipamentos de TI; 
7 – Serviço de publicação oficial; 
8 -  Serviço de entrega e coleta de 
objetos e documentos; 
9 – Aquisição de insumos diversos 
(material de expediente, enxoval, 
insumos para equipamentos etc.) 

3 - Implantado 
separação de 
resíduos por 
unidade geradora 
com avaliação 
mensal de kg/setor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. - Atendimento 
Ambulatorial e Hospitalar  - 
Investimento 

       
 
 

371.653,44 
 
 
 

363.847,44 97,9% 

Suporte as 
atividades fins 
(assistência 
hospitalar) 

1 1 

Aquisição de 
equipamento/mobiliário médico 
hospitalar.(aparelho anestesia, 
condicionadores de ar, balanças 
neonatais, detectores fetais, 
oxímetros, incubadoras, cadeira de 
rodas, macas, monitores, móveis etc. 

Não implantado 
indicadores para 
esta ação. 
 

2.9. Vale transporte 
Unidades de Saúde 

280.991.50 280.991,50 100% 

Despesas de 
deslocamento 
residência-
trabalho e vice-
versa. 

1 1 
A partir de agosto de 2020, o 
pagamento deste benefício ficou a 
cargo do Governo do Estado. 

             - 

         

 
TOTAL DO PROGRAMA 
 

10.372.412,45 10.055.193,67 97,11% - - - - - 

PROGRAMA/AÇÕES 
SUBAÇÃO 

DOTAÇÃO 
AUTORIZADA 

DESPESA 
LIQUIDADA 

% DE 
DESPESAS 

LIQUIDADAS / 
DESPESA 

AUTORIZADA 

PRODUTO 
META 
FÍSICA 

PREVISTA 

META FÍSICA 
REALIZADA 

COMENTÁRIOS 
INDICADOR DO 

PROGRAMA 

3.          2205 - Rede Digital Corporativa do Estado 

3.1 – Rede PE - 
Multidigital na UPE 
(B158) 

33.371,59 
 

31.883,81 
 

95,55% 

Serviço de 
telefonia/Inte

rnet rede 
corporativa  

- -  
Não implantado 
indicador  

 
TOTAL DO PROGRAMA 
 

33.371,59 31.883,81 95,55% - - - - - 



 

 

MICROCEFALIA - CONVÊNIO Nº 028/2016 
Fonte Orçamentária: 0271000000 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA/AÇÕES SUBAÇÃO 
DOTAÇÃO 
AUTORIZADA 

DESPESA 
LIQUIDADA 

% DE 
DESPESAS 
LIQUIDADAS 
/ DESPESA 
AUTORIZADA 

PRODUTO 
META 
FÍSICA 
PREVISTA 

META 
FÍSICA 
REALIZADA 

COMENTÁRIOS 
INDICADOR DO 
PROGRAMA 

0076 -  0000 - ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL HOSPITALAR 

550.000,00 473.123,76 86,02% Unidade 1 1 

 
 
Aquisição de equipamentos diversos, 
tais como: régua de gases para UCI 
NEO, detector fetal, oxímetro, 
monitores, macas, aparelho de 
anestesia, cadeiras de roda, centrífuga, 
balanças neonatais, condicionadores de 
ar etc. 

 
 
 
 
Não implantado 
indicador; 

TOTAL DE EXECUÇÃO 
 

550.000,00 
 

473.123,76 
 

86,02 % 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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