TÍTULO
DO
PROGRAMA:
COBERTURA
DE
DESPESAS
DE EXERCÍCIO: 2016
CUSTEIO/INVESTIMENTO (8,33%)
>
TÍTULO DA ATIVIDADE/PROJETO: Despesas de custeio em 2016
>
APRESENTAÇÃO: Investimento no Capital Humano da organização, tendo em vista a necessidade de
um incremento no quantitativo e profissionalização.
>
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o aumento considerável de número de médicos no Estado em virtude
da abertura de instituições de ensino, programas de residência médica e o próprio desenvolvimento
do Estado, o CREMEPE precisa voltar suas ações para a melhoria do atendimento cartorial, bem como
melhor prover à classe médica de respaldo técnico para seus atos, através de maior desenvolvimento
aos trabalhos das câmaras técnicas, minimizando tempo de resposta; maior acompanhamento às
Comissões de Ética e demais ações.
>
OBJETIVO GERAL: Promover um atendimento de excelência para o médico e a sociedade em geral,
através de apropriado número de recursos humanos.
>
METAS A SEREM ALCANÇADAS: Realizar o atendimento ao médico e a sociedade de maneira
adequada, atendendo às demandas em tempo hábil e com qualidade nos serviços.
>
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS
1.
2.
3.
4.

DISCRIMINAÇÃO
Vencimentos e salários6.2.2.1.1.31.90.11.001
Cargos em comissão 6.2.2.1.1.31.90.11.002
FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001
Contribuições Previdenciárias – INSS
6.2.2.1.1.31.90.13.002

VALOR (R$)
494.776,92
196.948,82
52.193,13
185.148,13

CENTRO DE CUSTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS – VALOR TOTAL (R$)
929.067,00
PRÓPRIO
TERCEIRO
ORIGENS DOS RECURSOS

R$2.136.047,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$929.067,00

CUSTO ESTIMADO (R$)

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
VALOR TOTAL
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PRESIDENTE

APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA DE:

TESOUREIRO

PROJETO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO (
8,33%) PARA O EXERCICIO DE 2016.
EXERCICIO 2016

1 - JUSTIFICATIVA E APRESENTAÇÃO
Tendo em vista o aumento considerável de número de médicos no Estado em
virtude da abertura de instituições de ensino, programas de residência médica e o
próprio desenvolvimento do Estado, o CREMEPE precisa voltar suas ações para a
melhoria do atendimento cartorial, bem como melhor prover à classe médica de
respaldo técnico para seus atos, através de maior desenvolvimento aos trabalhos das
câmaras técnicas, minimizando tempo de resposta; maior acompanhamento às
Comissões de Ética e demais ações.

2 - OBJETIVO
Promover um atendimento de excelência para o médico e a sociedade em geral, através
de apropriado número de recursos humanos.

3 - META A SER ALCANÇADA
Realizar o atendimento ao médico e a sociedade de maneira adequada, atendendo às
demandas em tempo hábil e com qualidade nos serviços.

4 – AÇÕES A DESENVOLVER





Aumentar o número de funcionários, através de concurso público, nas áreas
identificadas como deficitárias;
Desenvolver ações do planejamento estratégico junto com as equipe de
trabalho;
Nomear os auditores de acompanhamento dos processos promovidos no
planejamento estratégico;
Promover ações para melhoria da satisfação da força de trabalho.

5 – SOLICITAÇÕES
Para efetivação deste Projeto para Cobertura de Despesas de
Custeio/investimento (8,33%) para o exercício de 2016, torna-se necessário a
disponibilização dos valores abaixo discriminados:

DESPESAS

VALOR R$

VENCIMENTOS FIXOS
Vencimentos e Salários -6.2.2.1.1.31.90.11.001

R$ 494.776,92

Cargos em Comissão – 6.2.2.1.1.31.90.11.002

R$ 196.948,82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FGTS – 6.2.2.1.1.31.90.13.001

R$ 52.193,13

Contribuições Previdenciárias 6.2.2.1.1.31.90.13.002

R$ 185.148,13

TOTAL

R$ 929.067,00
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