TÍTULO DO PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO
EXERCÍCIO: 2015
>
TÍTULO DA ATIVIDADE/PROJETO: Fiscalização
>
APRESENTAÇÃO: O projeto visa a manutenção de uma agenda de fiscalizações junto as unidades de
saúde.
>
JUSTIFICATIVA: necessidade de avaliar o funcionamento das unidades de saúde
>
OBJETIVO GERAL: Aprimorar permanentemente o nível das fiscalizações com os instrumentos de
coleta e armazenamento de dados para avaliação das ações e a assistência à saúde e do exercício
ético-profissional.
>
METAS A SEREM ALCANÇADAS: Atingir o máximo de fiscalizações possíveis na região metropolitana
e delegacias.
>
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DISCRIMINAÇÃO
Diárias ( conselheiros/servidores e colaboradores)
Serviços técnicos profissionais
Locação de meio de transporte
Passagens aéreas
Aquisição de veiculo
Confecção de uniformes

RECURSOS NECESSÁRIOS – VALOR TOTAL (R$)
ORIGENS DOS RECURSOS

PRÓPRIO

VALOR (R$)
R$ 85.000,00
R$ 13 .000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 7.000,00

CENTRO DE CUSTOS

R$
150.000,00
TERCEIRO
R$ 150.000,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
VALOR TOTAL

CUSTO ESTIMADO (R$)

RECIFE, 22 DE OUTUBRO DE 2015

PRESIDENTE
APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA DE:

TESOUREIRO

Fiscalização do Exercício Ético Profissional da
Medicina em Pernambuco - Projeto 2015
TÍTULO DO PROGRAMA:
PROJETO DE FISCALIZAÇÃO 2015
1 – JUSTIFICATIVA E APRESENTAÇÃO
A atividade central do Departamento de Fiscalização é manter uma agenda de
fiscalizações junto às unidades de saúde nas diversas Regiões do Estado de
Pernambuco.
Avaliar o funcionamento de uma unidade que nunca tenha sido visitada no Estado
tem se tornado pouco freqüente, pela cobertura total que foi adquirida no conjunto
dos municípios pernambucanos com base na experiência das Caravanas, que
vêm desenvolvendo calendários regulares de vistoria nas unidades de saúde das
Zona da Mata, Agreste e Sertão, além da Região Metropolitana do Recife,
executar também no interior conforme adequação.
A fiscalização, mais amadurecida nas rotinas de vistoria, roteiros e padronizações,
está dedicada geralmente às reavaliações sobre o impacto gerado pela
fiscalização anterior, nas unidades de referência em cada município, aquelas
voltadas ao atendimento da maioria da população, e que vêm sendo visitadas,
acompanhadas como elementos constitutivos para avaliação do desenvolvimento
da própria rede SUS no Estado.
Estas ações em 2015 serão desenvolvidas nas fiscalizações de rotina e na
caravana que será realizada conjuntamente com as quatro delegacias,
Garanhuns, Serra talhada, Petrolina e Caruaru, com foco na relação
médico/paciente e humanização.
2 – OBJETIVOS
1) Reavaliar o exercício ético-profissional dos médicos com uma abrangência nas
regiões do sertão agreste e mata;
2) Aprimorar permanentemente o processo de trabalho do Setor de Fiscalização;
3) Manter atualização dos processos tecnológicos e de equipamentos para o
setor;
4) Planejar junto as delegacias e representantes , com a devida capacitação,

dentro de um cronograma de fiscalização para manutenção da fiscalização no
interior e na capital;
3 - METAS A SEREM ALCANÇADAS
1- Aprimorar permanentemente instrumentos de coleta e armazenamento de
dados de fiscalização e avaliação das ações e da assistência à saúde e do
exercício ético-profissional;
2- Equipar o setor de fiscalização para manter cobertura das ações;
3 – Fiscalizar as unidades de saúde de cidades e acompanhar cronograma préestabelecido das delegacias no interior do Estado, focar a fiscalização no interior.
4 - AÇÕES A DESENVOLVER
1- Estruturação de agenda com logística de fiscalização no interior;
2- Aquisição de equipamentos, troca do carro;
3- Executar agenda de vistorias;
4- Sistematizar análises dos dados das vistorias realizadas;
5 – SOLICITAÇÕES
Para estruturação e ampliação das atividades de fiscalização do CREMEPE em
2015 apresentamos as seguintes solicitações:
Valores para realização das atividades propostas para o
Setor de Fiscalização em 2015
Item de despesa: gastos com despesas correntes
I) Diárias de conselheiros/delegados,
servidores e colaboradores
6.2.2.1.1.33.90.14.001;
6.2.2.1.1.33.90.36.022;
6.2.2.1.1.33.90.36.024
II) Serviços técnicos Profissionais
6.2.2.1.1.33.90.36.002
III) Locação de meio de transporte:
6.2.2.1.1.33.90.33.003

Valor (R$)
85.000,00

13.000,00
15.000,00

IV) Passagens aéreas 6.2.2.1.1.33.90.33.001
15.000,00
V) Confecção de uniformes
7.000,00
Item de despesas: despesas de capital
15.000,00
6.2.2.1.2.44
Valor Total 150.000,00
Recife, 24 de outubro de 2014.
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Presidente
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