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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2017 
 

 (Versão preliminar enviada ao CES-PR) 

 

ERRATA  

No. da Página  Onde se lê: Leia-se: 

13 (O parâmetro de 60% foi discutido em reunião do 
Plenário do CES-PR e ficou assim acordado (229ª. 
Reunião Ordinária do CES-PR, de 30/03/16); 

(O parâmetro de 60% foi discutido em reunião do 
Plenário do CES-PR e ficou assim acordado - 229ª. 
Reunião Ordinária do CES-PR, de 30/03/16); 

15 Incentivo Financeiro de Custeio - Família 
Paranaense 

R$ 2.714.733,12 
 

Incentivo Financeiro de Custeio - Família 
Paranaense 

R$ 3.167.188,64 

44 - Campanha da Vacina Antigripal 2017 em 
curso, com cobertura de 99,9%. 

 

- Campanha da Vacina Antigripal 2017 com 
cobertura de 99,9%. 

 

68 Proporção da população vinculada à Regulação de 
Urgência, 
 

Proporção da população vinculada à Regulação de 
Urgência. 

84 Os resultados das 15 metas programadas na 
Diretriz 13 para 2017, mostram que:  

- 07 metas foram atingidas (13.1.7, 13.1.8, 13.2.3, 
13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.3.1).  
... 
- 05 metas não foram atingidas (13.1.1, 13.1.3, 
13.1.4, 13.1.5 e 13.1.6). 
 

Os resultados das 15 metas programadas na 
Diretriz 13 para 2017 mostram que:  

- 08 metas foram atingidas (13.1.1, 13.1.7, 13.1.8, 
13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.3.1).  
... 
- 04 metas não foram atingidas (13.1.3, 13.1.4, 
13.1.5 e 13.1.6). 
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117 Os resultados das 20 metas programadas 
na Diretriz 15 para 2017, demonstram que:  

 12 metas foram atingidas (15.1.1, 15.1.2, 
15.1.3, 15.1.4, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10, 
15.1.11, 15.1.12, 15.1.13, 15.1.14, 
15.1.19);  

 06 metas foram parcialmente atingidas 
(15.1.6, 15.1.7, 15.1.15, 15.1.16, 15.1.17, 
15.2.1).  

 

Os resultados das 20 metas programadas 
na Diretriz 15 para 2017 demonstram que:  

 13 metas foram atingidas (15.1.1, 15.1.2, 
15.1.3, 15.1.4, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10, 
15.1.11, 15.1.12, 15.1.13, 15.1.14, 
15.1.16, 15.1.19);  

 05 metas foram parcialmente atingidas 
(15.1.6, 15.1.7, 15.1.15, 15.1.17, 15.2.1).  

 

145 1 Curso em parceria com a Escola de Gestão 
(Gestão de Desempenho) 

Cursos de Gestão de Desempenho, Planejamento 
da Demanda de Compras, Gestão de Compras, 
Gestão de Contratos, Gestão do Armazenamento 
e Distribuição de Insumos em Saúde, Gestão de 
Convênios; em parceria com a Escola de Gestão 
de Governo/SEAP. 

146 (status em andamento – aguardando 
(aguardando a publicação do edital previsto para 
janeiro/2018 pela Associação Medica do Paraná). 
 

(status em andamento – aguardando a publicação 
do edital previsto para janeiro/2018 pela 
Associação Medica do Paraná). 

198 Para o ano de 2017, foram acompanhados 
112 indicadores, com 94 deles tendo alcançado a 
meta esperada (total ou parcialmente). De forma 
geral, tem-se que: 

- 61 (54,5%) das metas estabelecidas foram 
alcançadas; 

- 33 (29,5%) foram alcançadas parcialmente; 
devendo-se considerar a existência de dados 

Para o ano de 2017, foram acompanhados 
112 indicadores, com 95 deles tendo alcançado a 
meta esperada (total ou parcialmente). De forma 
geral, tem-se que: 

- 63 (56,3%) das metas estabelecidas foram 
alcançadas; 

- 32 (28,6%) foram alcançadas parcialmente; 
devendo-se considerar a existência de dados 
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ainda preliminares de acordo com o sistema 
de informação, com possibilidade de 
alteração ainda dos resultados quando do 
fechamento anual; e 

-     18 (16,1%) não foram alcançadas, cabendo a 
análise específica de cada caso. 

 

ainda preliminares de acordo com o sistema 
de informação, com possibilidade de 
alteração ainda dos resultados quando do 
fechamento anual; e 

-     17 (15,2%) não foram alcançadas, cabendo a 
análise específica de cada caso. 

 

 

 


