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GRUPO I –  CLASSE II – Plenário 

TC 024.824/2017-8. 

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional. 

Solicitante: Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle da Câmara dos Deputados. 

Entidades: Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Município de 

Uberlândia/MG. 

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO 

CONGRESSO NACIONAL. COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

CONTROLE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. PROPOSTA DE 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 86/2016. 

OFÍCIO 150/2017/CFFC-P. AUDITORIA EM 

RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS NO 

SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA/MG. CONHECIMENTO. 

DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a instrução elaborada na Secretaria de Controle Externo no Estado de 

Minas Gerais (Secex-MG), peça 8, acolhida pelo dirigente daquela unidade técnica (peça 9) e 

transcrita a seguir com os ajustes de forma pertinentes: 

INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada por intermédio do Ofício 

150/2017/CFFC-P, de 23/8/2017 (peça 1, p. 1), da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

da Câmara dos Deputados (CFFC), por seu presidente o Exmo. Deputado Federal Wilson Filho. 

2. O referido expediente solicita que seja realizada fiscalização nos recursos do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que foram aplicados no município de Uberlândia, bem como nos repasses integrais 

e aplicação dos recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 

Federais (Rehuf), do Sistema Único de Saúde (SUS)/lncentivo à Contratualização e do Programa 

interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais Federais ao Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).  

3. A fiscalização solicitada decorre da aprovação do Relatório Prévio de autoria do Relator 

Deputado Victor Mendes, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara 

dos Deputados, ao apreciar a Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 86/2016, no Requerimento 

de autoria do Exmo. Deputado Federal Weliton Prado.  

4. O citado Relatório Prévio, aprovado pela CFFC, propôs ao TCU apreciar a regularidade da 

gestão dos recursos públicos federais aplicados no sistema de saúde pública do município de 

Uberlândia/MG, desde 2013, tanto aqueles repassados via Fundo Municipal de Saúde (FMS), 

quanto os aplicados diretamente pelo Governo Federal, inclusive os provenientes do Programa 

Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), do Incentivo à 

Contratualização do SUS e do Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais 

Federais ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia  
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5. Acrescentou que o TCU também poderá propor, além dos pontos do tópico anterior, outros 

que considerar relevantes para maior eficácia e efetividade da ação de fiscalização, a qual deverá 

considerar, entre outros, os seguintes elementos metodológicos: 

a) identificação dos atores envolvidos e parecer sobre sua atuação; 

b) identificação de legislação e normas específicas relacionadas ao presente objeto e parecer sobre 

sua observância e/ou necessidade de alteração.  

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

6. Os arts. 4º, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do 

TCU, conferem legitimidade ao presidente de comissão parlamentar, quando por ela aprovada, para 

solicitar a realização de fiscalização. O Relatório Prévio, favorável à implementação do 

Requerimento da PFC 86/2016, foi aprovado pela CFFC em reunião ordinária de 23/8/2017, 

conforme registrado na tramitação da PFC no sítio da Câmara dos Deputados 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088141).  

7. Assim, verifica-se como legítima a autoridade solicitante, cabendo o conhecimento do 

expediente como solicitação do Congresso Nacional. 

EXAME TÉCNICO 

8. O autor do pedido de fiscalização, Deputado Weliton Prado, traz informações sobre 

problemas no sistema público de saúde de Uberlândia/MG em seu Requerimento PFC 86/2016 

(peça 1, p. 2-24), inerentes a atrasos frequentes de repasse de recursos públicos das três esferas de 

governo para manutenção dos serviços de saúde. 

9. Pode-se destacar os seguintes pontos que constam no Requerimento PFC 86/2016, datado de 

15/6/2016: 

a) o município e o HC-UFU afirmam que há déficit de recursos; 

b) A direção do Hospital argumenta que vive com um déficit médio de R$ 1,5 milhão ao mês, além 

dos 57 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com déficit diário de quase R$ 1,5 mil; 

c) o hospital afirma que tem para receber cerca de: 

- R$ 4 milhões do estado e município; 

- R$ 10 milhões do Programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde; 

- R$ 2 milhões referente à unidade coronariana; 

- R$ 9 milhões para os procedimentos de média e alta complexidade realizados no hospital, por 

meio do teto de média e alta complexidade (MAC) e incentivos, previstos para jun/2016. 

d) a diretoria do Hospital ressaltou que a verba suplementar de R$ 1,5 milhão, que está disponível 

desde dezembro de 2015, não foi repassada totalmente pelo Município de Uberlândia; 

e) a diretoria técnica do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro suspendeu 

todos os procedimentos eletivos de consultas pré-operatórias e exames de média e alta 

complexidade, em virtude dos repasses atrasados por parte da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), que já acumulam R$ 32,8 mil; 

f) o HC-UFU vem suspendendo atendimentos e cirurgias há mais de um ano e agora ameaça 

fechar as portas e fala em dívidas que somam R$ 50 milhões e atrasos de repasses no valor de 

R$ 16 milhões, inclusive do município que já teria recebido os recursos desde dezembro de 2015 e 

não os destinou ao hospital; 

g) as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) do município não sabem "o que fazer com os 

pacientes", pois dependem das vagas/leitos que estão fechados nos hospitais. 

10. O Deputado inseriu links de matérias da mídia em 2016 que fundamentam e retratam a 

situação descrita no seu requerimento, com respeito ao sistema de saúde em Uberlândia/MG. 

11. Apresentou, ainda, respostas a questionamentos específicos que realizou junto à União e ao 

Estado de Minas Gerais, relativamente ao HC-UFU, com destaque para as seguintes respostas: 

a) a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superintendência 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088141
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Regional de Saúde de Uberlândia (SRS-UDI), informou que o recurso referente ao primeiro 

quadrimestre de 2016 do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais 

SUS/MG (Pro-Hosp) para o HC-UFU, na ordem de R$ 2 milhões, está com o pagamento pendente 

pela não apresentação do alvará sanitário atualizado e vigente, sendo esta uma condição para o 

recebimento do incentivo financeiro, conforme Resolução SES/MG 5184/2016; 

b) o Ministério da Saúde (MS) alegou impasse nas negociações do aporte de recursos no teto de 

média e alta complexidade (MAC) e falta de informações sobre os custos do Hospital de Clínicas 

da UFU, conforme se verifica no Aviso 112 - C.Civil, de 3/3/2016, da Casa Civil da Presidência da 

República, que remete o Ofício 414, de 9/11/2015, do Ministério da Saúde, em resposta à Indicação 

593, de 2015, de minha autoria; 

c) O MS informou, ainda, que foram realizadas diversas reuniões em 2015, mas sem acordo para 

aumento dos recursos de custeio para o Hospital de Clínicas da UFU. O Ministério alegou que 

havia sido criado um grupo técnico e que havia pendências de informação e dados sobre os custos 

que deveriam ter sido repassados pela Fundação de Apoio (Faepu), gestora do HC-UFU. 

12. O Deputado informou que tem buscado soluções junto ao Ministério da Saúde, solicitando 

inclusive intervenção federal. No entanto, atesta no seu requerimento que a situação só piora.  

13. Com vistas a instruir a solicitação, foi feita consulta aos sistemas informatizados do 

Tribunal, através da base de dados de processos, com os argumentos de pesquisa “Uberlândia” e 

“saúde”, não tendo sido encontrado processo recente que trate especificamente do assunto objeto 

dessa solicitação. 

14. Foram realizadas prospecções preliminares, in loco e por telefone, junto a órgãos/unidades 

de controle, em busca de sistemas informatizados e de trabalhos de fiscalização, com o objetivo de 

reunir subsídios com respeito à gestão dos recursos públicos destinados ao sistema de saúde do 

município de Uberlândia. Incialmente, como segue:  

a) SecexSaúde; 

b) Controladoria-Geral da União em Minas Gerais (CGU); 

c) Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG); 

d) Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG); 

e) Componente estadual da auditoria do SUS, Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria 

Estadual de Saúde de Minas Gerais (DAA/SES); 

f) Componente federal da auditoria do SUS, Seção de Auditoria em Minas Gerais (Seaud). 

15. Essa busca possibilitou: identificar sistemas informatizados de acesso público, via internet, 

com destaque para o FNS (Fundo Nacional de Saúde), Datasus (Departamento de Informática do 

SUS, sistemas Siops-financeiro e SargSUS-gestão) e do TCEMG (Sicom, Sistema Informatizado 

de Contas Municipais); acessar relatórios gerenciais da SMS de Uberlândia; e identificar relatórios 

de auditoria de interesse, os quais foram requisitados para serem considerados quando da fase de 

planejamento da fiscalização a ser realizada pelo TCU. 

16. Ao contrário da disponibilidade de informações dos recursos da União e do município de 

Uberlândia, as entrevistas realizadas nessa fase permitiram inferir que as informações da gestão dos 

recursos estaduais destinados ao citado município podem oferecer alguma dificuldade/limitação ao 

seu acesso, em razão, inclusive, de o estado não dispor desses dados abertos para consulta pública 

em portais da internet. 

17. Destaca-se que os pedidos de fiscalização formulados no Ofício da CFFC (peça 1, p. 1) e no 

Relatório Prévio da CFCC (peça 1, p. 2-24), acerca da PFC 86/2016, encaminhados ao TCU, são 

muito abrangentes, inclusive estipulando o período de apuração desde 2013, conforme consta na 

Introdução desta instrução.  

18. Em contraposição, o prazo que o Tribunal disporá para atendimento do pedido, por se tratar 

de solicitação de fiscalização do Congresso, será de até cento e oitenta dias, nos termos do art. 15 

da Resolução TCU 215/2008, que, contados na forma do §1º do referido artigo, ou seja, a partir da 

data de autuação deste processo, 25/8/2017, definem como prazo limite a data de 21/2/2018, o que 

pode ser considerado como limitante para a definição do escopo da fiscalização.  
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19. Entretanto, o Requerimento, que constitui o fato gerador do Ofício e do Relatório citados, 

centrou o foco em ocorrências voltadas às paralisações e dificuldades financeiras para a 

continuidade da prestação de serviços de saúde. Destacou, nesse sentido, os problemas inerentes ao 

fluxo financeiro dos recursos provenientes das três esferas de governo, destinados ao sistema de 

saúde do município de Uberlândia, o que pode ser depreendido dos itens 9 a 11 desta instrução. 

20. Dessa forma, esses aspectos devem ser priorizados quando da elaboração da matriz de 

planejamento da fiscalização a ser realizada. Inclusive, as dificuldades inerentes à continuidade da 

prestação dos serviços do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e na 

regularidade dos repasses de recursos públicos da saúde no âmbito do município, que detém a 

gestão plena do SUS. 

21. Sendo assim, diante da relevância do objeto proposto e da inexistência de trabalhos 

específicos e recentes no âmbito do TCU na área de saúde do município de Uberlândia, esta 

unidade técnica manifesta-se favoravelmente à realização da fiscalização solicitada.  

22. Entende-se que a fiscalização deve ser executada na forma de auditoria de conformidade no 

município de Uberlândia/MG e na Universidade Federal de Uberlândia, podendo se estender aos 

demais atores responsáveis por repasse, recebimento e gestão de recursos públicos federais, 

voltados para o sistema de saúde do citado município, com o objetivo de aferir a regularidade no 

fluxo financeiro desses recursos. 

23. Cumpre, portanto, submeter o processo ao Relator, Exmo. Sr. Ministro Vital do Rêgo, a fim 

de que Sua Excelência possa decidir sobre o conhecimento da solicitação e determinar as 

providências previstas nos incisos I e II do art. 14 da Resolução TCU 215/2008. 

ENCAMINHAMENTO 

24. Diante do exposto, submete-se a presente solicitação do Congresso Nacional à consideração 

superior, sugerindo encaminhar o presente processo ao Gabinete do Relator Ministro Vital do 

Rêgo, por intermédio da Coestados, nos termos do Plano de Fiscalização 2017 e do art. 6º, §1º, da 

Resolução TCU 185/2005, com proposta de: 

a) conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 

4º, inciso I, alínea b, da Resolução TCU 215/2008; 

b) realizar auditoria de conformidade, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 

239, inciso I, do Regimento Interno do TCU, junto ao município de Uberlândia/MG e à 

Universidade Federal de Uberlândia, podendo se estender aos demais atores responsáveis por 

repasse, recebimento e gestão de recursos públicos federais, inerentes ao sistema de saúde do citado 

município, com o objetivo de aferir a regularidade no fluxo financeiro desses recursos, a fim de 

subsidiar os trabalhos desta unidade no atendimento à demanda do Congresso Nacional; 

c) determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais que inclua, no plano de 

fiscalização do Tribunal de 2017, em andamento, a auditoria de conformidade a ser realizada, nos 

termos do art. 14, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; e 

d) dar ciência da decisão que vier a ser adotada ao Presidente da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos da minuta de aviso inserida no 

módulo “Comunicações” do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de 

fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal. 

É o relatório.  
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VOTO 

 

Em exame, solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão 

de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), mediante o 

Ofício 150/2017/CFFC-P, de 23/8/2017, solicitando a este Tribunal a realização de fiscalização nos 

recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) que foram aplicados, desde 2013, no município de 

Uberlândia/MG, bem como nos repasses integrais e aplicação dos recursos do Programa Nacional de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), do Sistema Único de Saúde 

(SUS)/Incentivo à Contratualização e do Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos 

Hospitais Federais ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). 

2. Inicialmente, ressalto que a presente solicitação deve ser conhecida, por atender aos 

requisitos insculpidos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno 

do TCU, e 4º, inciso I, alínea “b” da Resolução-TCU 215/2008. 

3. A fiscalização solicitada decorre da aprovação do Relatório Prévio de autoria do Relator 

Deputado Victor Mendes, no âmbito da CFFC/CD, ao apreciar a Proposta de Fiscalização e Controle 

(PFC) 86/2016, no Requerimento de autoria do Exmo. Deputado Federal Weliton Prado, cabendo 

destacar os seguintes pontos: 

a) o município e o HC-UFU afirmam que há déficit de recursos; 

b) a direção do Hospital argumenta que (i) vive com um déficit médio de R$ 1,5 milhão ao mês, 

além dos 57 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com déficit diário de quase R$ 1,5 mil, e 

(ii) a verba suplementar de R$ 1,5 milhão, que está disponível desde dezembro de 2015, não foi 

repassada totalmente pelo município de Uberlândia; 

c) a diretoria técnica do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro suspendeu 

todos os procedimentos eletivos de consultas pré-operatórias e exames de média e alta 

complexidade, em virtude dos repasses atrasados por parte da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), que já acumulam R$ 32,8 mil; 

d) o HC-UFU vem suspendendo atendimentos e cirurgias há mais de um ano e agora ameaça fechar 

as portas e fala em dívidas que somam R$ 50 milhões e atrasos de repasses no valor de R$ 16 

milhões, inclusive do município que já teria recebido os recursos desde dezembro de 2015 e não os 

destinou ao hospital; e 

e) as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) do município não sabem "o que fazer com os 

pacientes", pois dependem das vagas/leitos que estão fechadas nos hospitais. 

4. A Secex/MG, preliminarmente, consultou órgãos/unidades de controle e sistemas 

informatizados e de trabalhos de fiscalização, com o objetivo de reunir subsídios com respeito à gestão 

dos recursos públicos destinados ao sistema de saúde do município de Uberlândia/MG, e constatou a 

inexistência de fiscalizações específicas e recentes no âmbito do TCU na área de saúde daquela 

municipalidade. 

5. A unidade técnica ressalta que, apesar de o pedido de fiscalização estipular o período de 

apuração desde 2013, o ofício e o relatório citados focam na ocorrência de problemas inerentes ao 

fluxo financeiro dos recursos provenientes das três esferas de governo, destinados ao sistema de saúde 

do município de Uberlândia/MG, que podem estar prejudicando a continuidade da prestação de 

serviços de saúde. 

6. Acolho, portanto, a proposta da Secex/MG, no sentido de determinar a realização de 

auditoria de conformidade, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239, inciso I, do 

Regimento Interno do TCU, junto ao município de Uberlândia/MG e à Universidade Federal de 

Uberlândia, podendo se estender aos demais atores responsáveis por repasse, recebimento e gestão de 

recursos públicos federais, inerentes ao sistema de saúde do citado município, com o objetivo de aferir 
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a regularidade no fluxo financeiro desses recursos, a fim de subsidiar os trabalhos desta unidade no 

atendimento à demanda do Congresso Nacional. 

Ante o exposto, VOTO para que o Tribunal adote a minuta de acórdão que ora submeto a 

este Plenário. 

 

 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de novembro de 

2017. 

 

 

 

 

Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2454/2017 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 024.824/2017-8.  

2. Grupo I – Classe do assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Solicitante: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC). 

4. Entidades: Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Município de Uberlândia/MG. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais (Secex/MG). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso 

Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

mediante a Proposta de Fiscalização e Controle 86/2016, encaminhada pelo Ofício 150/2017/CFFC-P, 

de 23/8/2017, para que este Tribunal realize fiscalização nos recursos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que foram aplicados, desde 2013, no município de Uberlândia/MG, bem como nos repasses 

integrais e aplicação dos recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf), do Sistema Único de Saúde (SUS)/Incentivo à Contratualização e do 

Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais Federais ao Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 

diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 38, incisos I, da Lei 8.443/1992, nos 

arts. 232, inciso III, 233, 239, inciso I, e 244 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4º, inciso I, 

alínea “b”, 5º, 14, inciso II, e 15, inciso II e §§ 2º e 3º, da Resolução TCU 215/2008, em:  

9.1. conhecer da presente solicitação; 

9.2. determinar a realização de auditoria de conformidade, nos termos do art. 38, inciso I, 

da Lei 8.443/1992 c/c art. 239, inciso I, do Regimento Interno do TCU, junto ao município de 

Uberlândia/MG e à Universidade Federal de Uberlândia, podendo se estender aos demais atores 

responsáveis por repasse, recebimento e gestão de recursos públicos federais, inerentes ao sistema de 

saúde do citado município, com o objetivo de aferir a regularidade no fluxo financeiro desses recursos, 

a fim de subsidiar o atendimento à demanda do Congresso Nacional; 

9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais que inclua, no 

plano de fiscalização do Tribunal de 2017, em andamento, a auditoria de conformidade a ser realizada, 

nos termos do art. 14, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; e 

9.4. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

que será realizada auditoria de conformidade com o objetivo de aferir a regularidade no fluxo 

financeiro dos recursos públicos federais repassados ao município de Uberlândia/MG e à Universidade 

Federal de Uberlândia e, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado 

conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal. 

 

10. Ata n° 45/2017 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 8/11/2017 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2454-45/17-P. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

VITAL DO RÊGO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 

 

 

 


