GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
RELATÓRIO

Objetiva-se atender ao Ofício nº 439/2020/GAB/AGE e informá-los das medidas
adotadas pela SESPA, quanto às recomendações exaradas na Resolução TCE nº 19.208, de
19/08/2020.
Recomendação 1:
“Gastos com saúde nas diferentes modalidades (saúde da família, saúde básica,
serviços de alta e média complexidade), inclusive quanto às despesas de
hospitais administrados por contrato de gestão e às decorrentes de sentenças
judiciais”.

Com vistas a possibilitar a inclusão das informações da área da Saúde no Portal da
Transparência do Poder Executivo, apresentamos em planilhas os gastos do exercício 2020,
detalhados conforme recomendação acima, assim como, a relação dos contratos com as OS´s
e as Sentenças Judiciais.
Demonstramos na planilha abaixo as despesas pagas com as ações de Média e Alta
Complexidade na saúde que englobam os serviços de regulação dos serviços de saúde,
tratamento Fora do Domicílio, Serviços da Rede de Ouvidoria, Serviços aos Custodiados,
Serviços de Hemoterapia, ações COVID, Doação e captação de òrgãos, Serviços de Auditoria.
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Assunto: RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstramos na planilha abaixo as despesas pagas com as ações de Média e Alta
Complexidade na saúde que englobam os serviços de regulação dos serviços de saúde,
tratamento Fora do Domicílio, Serviços da Rede de Ouvidoria, Serviços aos Custodiados,

Demonstramos na planilha abaixo o montante dos gastos com Sentenças Judiciais
pagas com recurso do Fundo Estadual de Saúde, Encargos Gerais e Hospital Ophir Loyola.

Demonstramos na planilha abaixo o montante dos gastos com os Contratos de gestão
para gerenciamento dos Hospitais Públicos sob a tutela do Estado. Os repasses financeiros
foram realizados pelas fontes de recursos oriundos de Doação para atender despesas de
custeio e investimento, com as ações de COVID, Recurso Ordinários (TE) para manutenção
dos serviços hospitalares ofertados à população e Recurso Federal para os serviços de
oncologia, serviço de nefrologia, Rede Cegonha, UTI adulto e pediátrico, UTI tipo II, UCINCO,
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Serviços de Hemoterapia, ações COVID, Doação e captação de òrgãos, Serviços de Auditoria.

Habilitação de Leitos AVC/HR, incentivo para atendimento de povos indígenas e custeio dos

Recomendação 2:
“Que no aplicativo “Tá na Mão” sejam acrescentados serviços essenciais, como
saúde e educação, com o objetivo de ampliar o controle social em áreas
prioritárias”.
A SESPA através da DDASS/Ouvidoria já vem participando das tratativas para a
inclusão da área da Saúde no aplicativo. Foi constituído um grupo de trabalho, por meio da
Portaria nº. 168, de 22 de janeiro de 2021, DOE Nº. 34.470 voltado à implantação do aplicativo,
assim como, para a efetivação da carta de serviços desta SESPA, o qual realizar é seu
cadastramento o link disponibilizado pela PRODEPA.

Fazemos anexar a seguinte documentação:


Relação de Contratos de Gestão – OS”s;



Relatório de Demandas Judiciais;



Portaria SESPA Nº. 168, de 22 de janeiro se 2021;

Atenciosamente,

Mirian Rocha Kahwage
Comissão de Acompanhamento
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serviços de rotina dos Hospitais.

