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GRUPO I – CLASSE II – Plenário 

TC 024.824/2017-8. 

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional (SCN). 

Entidades: Fundação Universidade Federal de Uberlândia; 

Município de Uberlândia/MG. 

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO 

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

CONTROLE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. AUDITORIA PARA AFERIR 

A REGULARIDADE DOS REPASSES DE 

RECURSOS DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA. ATENDIMENTO DA 

SOLICITAÇÃO. DETERMINAÇÕES. 

CIÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, o relatório de fiscalização da 

Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais, cujas propostas contaram com a anuência 

dos dirigentes daquela unidade técnica (peças 69 a 71): 

I. Apresentação 

1. Trata-se 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) aplicados 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. Em razão dos diversos responsáveis institucionais pela operacionalização do SUS em 

Uberlândia/MG, a presente fiscalização realizou procedimentos de auditoria nas entidades 

supramencionadas, e também na Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 

(Faepu), na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e no Ministério da Saúde, por meio de 

solicitação de documentos, indagação escrita, inspeção física, registros fotográficos, análise 

documental, entrevistas com gestores e usuários, bem como a aplicação de questionários. 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que originou o trabalho  

3. Em cumprimento ao Acórdão 2.454/2017-TCU-Plenário, realizou-se a auditoria no 

município de Uberlândia - MG e na Fundação Universidade Federal de Uberlândia, no período 

compreendido entre 27/11/2017 e 20/02/2018. 

4. As razões que motivaram esta auditoria estão contidas no 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, entre elas: 

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

5. A partir das razões supra, este Tribunal determinou 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. 

II.2. Visão geral do objeto  

6. O Sistema Único de Saúde de Uberlândia conta com a participação de diversas unidades de 

saúde, entre elas, as Unidades Básicas de Saúde, Unidades do Programa Saúde da Família e as 

Unidades de Atenção Integrada (UAI), que são as portas de entrada do sistema para os usuários, os 

quais poderão ser encaminhados para as Unidades de Média e Alta Complexidade, a critério do 

Complexo de Regulação Municipal, desde que haja leitos disponíveis. Entre as Unidades de Média 

e Alta Complexidade, destacam-se o Hospital e Maternidade de Uberlândia (250 leitos) e Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia – HC/UFU (511 leitos). 

7. O Hospital e Maternidade de Uberlândia é objeto do Contrato de Gestão 187, de 30/3/2010, 

que foi prorrogado sucessivamente pelos Contratos 269/2016, 122/2017 e 319/2017, celebrado 

entre o município de Uberlândia e SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina, pelo valor mensal de R$ 9.258.414,20, para administrar, prestar serviços médicos e 

também realizar a manutenção das instalações físicas e dos equipamentos, dentre outras. Além 

desse hospital, o município celebrou o Contrato de Gestão 250, de 18/6/2014, com a Organização 

Social Missão Sal da Terra, para a gestão das UAIs São Jorge e Pampulha, além de 21 Unidades de 

Atenção Primária da Saúde da Família, pelo valor de R$ 3.527.893,78.  

8. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), o 

município de Uberlândia/MG executou despesas orçamentárias com saúde nos valores de 

R$ 581.803.000,00 e R$ 555.252.923,36, respectivamente, em 2016 e 2017. No mesmo sistema, 

consta que o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de 

impostos líquida e transferências constitucionais e legais foi de 27,46%, em 2016, e de 29,42%, em 

2018.     

9. A Universidade Federal de Uberlândia contratualizou a prestação de serviços de saúde do 

SUS, pelo Hospital de Clínicas (HC/UFU), com o município de Uberlândia, pelo valor mensal 

atual de R$ 10.461.680,00, para a realização de procedimentos médicos de média e alta 

complexidade, não obstante realize outros procedimentos não constantes do aludido contrato. Os 

recursos do SUS são mensalmente recebidos pela UFU e repassados para a Fundação de 

Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu). Segundo apuração da Faepu, o custo anual 

do HC/UFU foi de R$ 315.311.088,20 e R$ 374.208.701,90, respectivamente, em 2016 e 2017, e 

os resultados desses períodos foram de (R$ 9.152.836,00) e R$ 8.304.157,00. 
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10. Em relação ao sistema de saúde pública do município de Uberlândia/MG, constatou-se que o 

mesmo sofre com excesso de demanda e atrasos de repasse de recursos públicos das esferas 

estadual e federal de governo, que geram impacto na prestação de serviços para os beneficiários. 

11. O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, não vem realizando os repasse de recursos compromissados ao SUS, alegando a queda na 

arrecadação estadual, que teve por consequência o decreto de calamidade financeira, e a 

inexistência de recursos suficientes para realizar os repasses. Em relação ao município, o estado de 

Minas Gerais não repassou os valores de R$ 26.742.926,48, referente a 2016 e 2017, bem como, 

não repassou ao HC/UFU o valor de R$ 11.924.981,98, entre 2016 e 2017. 

12. A União não mantém regularidade nos repasse ao HC/UFU, fato que gera impacto na 

prestação de serviços do hospital e também no endividamento da Faepu. É importante registrar que 

pelo fato dessa fundação não pertencer ao poder público, eventual falta de orçamento do HC/UFU é 

compensada pela contratação de empréstimos pela Faepu, cujo balancete da Faepu aponta, 

respectivamente, os valores do passivo circulante e não circulante, nos valores de R$ 59.177.227,00 

e R$ 10.393.686,00 (mês de referência setembro/2017), com reflexos na obtenção de crédito e nas 

contratações da entidade. 

13. O município de Uberlândia não paga devidamente os serviços prestados ao HC/UFU, 

tampouco esse hospital possui controles adequados sobre o que lhe é devido, pois a partir de 

relatório de auditoria da CGU descobriu-se que o HC/UFU deixou de receber R$ 3.625.260,00, no 

período de junho de 2009 a julho de 2017, em razão de prestação de serviços no CAPS-AD do 

bairro Luizote de Freitas, além de que o valor mensal devido é de R$ 39.780,00, apesar de estar 

recebendo somente o valor de R$ 32.000,00. 

14. O HC/UFU apresentou planilha de procedimentos realizados entre 2014 e 2016, que geraram 

o passivo de R$ 45.060.873,05, perante o SUS, em razão da demora no processo de 

credenciamento feito pelo Ministério da Saúde. 

15. Apesar de consumir grande volume de recursos do município, do Ministério da Saúde e da 

Universidade Federal de Uberlândia, com impactos no patrimônio da Fundação de Assistência, 

Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), constatou-se que: a) os serviços de saúde não são 

adequados, conforme visita realizada na Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Tibery, com 

macas nos corredores das unidades de pronto atendimento, não obstante a situação de que parte da 

unidade estava em reforma; b) recusa de pacientes no Hospital Municipal de Uberlândia (HMU), 

tendo em vista o número de leitos disponíveis, pois somente aceitou 22,2% dos pedidos de 

internação naquele hospital (mês de referência novembro/2017 – total de pedidos de internação 

3300 – pedidos de internação aceitos 736); c) unidades de saúde com obras inacabadas, não 

obstante o cadastro do Ministério da Saúde constante do Sistema de Monitoramento de Obras 

conste que as três unidades financiadas, desde 2010, tivessem o prazo de conclusão para 

dezembro/2013, e que uma das unidades, a UPA Pacaembu III, constasse como concluída, todavia 

consta laudo de avaliação que a tornou imprópria para prestação de serviços médicos, tendo em 

vista a existência de diversos vícios de construção. 

16. Em razão das deficiências na prestação de serviços do SUS em Uberlândia, a judicialização 

da saúde tem sido largamente utilizada pelos potenciais beneficiários, que, segundo o município, 

tem gerado entre 15 a 20 ações diárias, para a realização de internação e de exames, e ainda compra 

de medicamentos, por se tratar de direito fundamental, com responsabilidade compartilhada entre 

todos os entes federados, na forma dos arts. 5 e 196 e ss., da CF/88, c/c arts. 2º e 7º, I e II, da Lei 

8.080, de 19/9/1990. 

17. Não obstante a importância da questão, cumpre registrar que a implementação das decisões 

judiciais tem causado impacto sobre o planejamento e a gestão orçamentária do município e da 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), para a cobertura de 

procedimentos não programados e que não respeitam a lista de prioridade cadastrada no SUS, além 

de haver bloqueios em verbas orçamentárias de outras pastas de atuação do município. Nesse 

sentido, cabe registrar, que a judicialização não guarda conformidade com art. 167, VI e VII, da 

CF/88, pois são vedados a “VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
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uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 

legislativa;” e “VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;” 

18. Tendo em vista o escopo do presente trabalho e o tempo disponível para a sua realização, por 

se tratar de processo de solicitação do Congresso Nacional, não foram examinados os atos de 

gestão dos recursos do SUS, pelo município e pela Universidade Federal de Uberlândia. 

19. Por oportuno, em relação a gestão dos recursos do SUS que são recebidos pela UFU, mas 

que são geridos pela Faepu, verificou-se o seguinte: a) a auditoria interna da UFU não realiza 

procedimentos regulares sobre a gestão desses recursos, pois foram 3 trabalhos em 2013 e um a 

cada ano de 2014 a 2016, tampouco há auditoria interna no HC/UFU, para realizar esse trabalho; b) 

a UFU e FAEPU adquirem simultaneamente alguns produtos, porém com diferença de preços de 

aproximadamente 100%, com o agravante de que essa prática já foi verificada na Auditoria 

realizada em 2012, que ensejou a prolação do Acórdão 1.162/2013-TCU-Plenário, todavia essa 

questão ainda não foi devidamente resolvida; c) os procedimentos de aquisição/contratação 

realizados pela Faepu não guardam conformidade com a Lei 8.666/1993 e legislação 

complementar, não obstante o assunto já tenha sido objeto de determinação constante do Acórdão 

27/2010, item 9.3.1, Plenário; d) o exame dos extratos de conta corrente (BB, Ag. 70417-2, período 

de novembro 2017) e respectiva conciliação evidenciam que os recursos do SUS transitam entre 

diversas contas da Faepu, sem a devida motivação, além de que os recursos do SUS estão servindo 

para pagar parcelas de empréstimos e que a folha de pagamento da Faepu consumirá 

aproximadamente 57,70% dos recursos do SUS em 2018 (R$ 76.616.788,00).  

II.3. Objetivo e questões de auditoria  

20. A presente auditoria teve por objetivo aferir a regularidade no fluxo financeiro dos recursos 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de subsidiar o atendimento à demanda do Congresso 

Nacional. Por oportuno, foi incluído o questionamento quanto a questões que afetem a gestão 

regular desses recursos. 

21. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo 

aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: 

a) Questão 1: O fluxo financeiro de recursos do SUS é regular? 

b) Questão 2: Há questões que impactam a execução dos recursos do SUS em Uberlândia? 

II.4. Metodologia utilizada  

22. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de 

Contas da União (Portaria-TCU n. 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU n. 

168 de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade 

estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex n. 26 de19 de outubro de 2009). 

23. Para a realização dessa auditoria foram levantadas informações preliminares sobre legislação, 

execução orçamentária, trabalhos de fiscalização do TCU e outros órgãos de fiscalização. Com 

base nesses elementos e nas diretrizes fixadas no Acórdão 2.454/2017 – Plenário, que determinou a 

realização da auditoria, foi elaborada a Matriz de Planejamento, em que foram fixados os dois 

quesitos de auditoria, já comentados anteriormente. 

24. No decorrer da execução do planejamento, foi realizada a visita in loco ao município de 

Uberlândia, onde foram realizadas entrevistas não-estruturadas com servidores do município, 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Hospital de Clínicas da UFU e da Fundação de 

Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu). Foram solicitados documentos desses 

órgãos/entidades, para exame documental e indagação escrita sobre eventuais dúvidas. Realizou-se 

ainda a inspeção física no Hospital Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, na Unidade de 

Atendimento Integrado - UAI – Tibery, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pacaembu III, 

na UFU, no Hospital de Clínicas da UFU e também na Faepu.    

25. Considerando o universo da fiscalização proposta e o tempo disponível para a sua realização, 

selecionou-se a amostra pertinente aos recursos descentralizados nos exercícios de 2016 a 2017, 
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todavia foram apontados documentos anteriores que podem contextualizar a situação encontrada 

atual. 

26. Dentro da amostra selecionada, foi analisado o fluxo de repasse de recursos da União e do 

estado de Minas Gerais para o município de Uberlândia e também para Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) e, por consequência, para a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia (Faepu), que é a entidade que gere os recursos do SUS contratualizados entre o 

município de Uberlândia e a UFU, inclusive a destinação no âmbito da Faepu.   

II.5. Limitações inerentes à auditoria  

27. Como pontos críticos e deficiências no sistema de controle elencamos o prazo para 

atendimento do pedido. Por se tratar de solicitação de fiscalização do Congresso, esse prazo seria 

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, 

define como data limite o dia de 21/2/2018. Ademais a fiscalização envolve as Secretarias de 

Estado de Minas Gerais e do município de Uberlândia/MG, que não possuem dados abertos para 

consulta em portais da internet. 

28. Por oportuno, cabe registrar que, não obstante o presente processo tenha sido autuado em 

25/8/2017, somente foi recebido nesta unidade em 12/9/2017. Entre 19/9/2017 e 21/9/2017, 

permaneceu para sorteio de relator. Entre 22/9/2017 e 17/10/2017, foi feito o levantamento 

preliminar que substanciou a proposta da unidade para realização de auditoria. Entre 17/10/2017 e 

9/11/2017, permaneceu para a apreciação do Gabinete do Exmo. Ministro Relator. Entre 

27/11/2017 e 15/12/2017 e 17 a 26/12/2017, foi realizado o planejamento, com deslocamento ao 

município de Uberlândia. Entre 29/1/2018 e 20/2/2018, foi realizada a execução e relatório, com 

base nos documentos colhidos na fase de planejamento. Portanto, entende-se que o prazo e a 

questão analisada foram exíguos e limitantes para a realização de maior profundidade e de 

procedimentos de auditoria. 

29. Além do prazo, cabe destacar a complexidade do assunto, as limitações de sigilo de acesso a 

sistemas que tenham dados pessoais dos beneficiários do SUS e ainda a falta de capacitação técnica 

na área médica que permitiria o exame de documentos de pacientes.  

30. Cabe registrar ainda a complexidade de órgãos e entidades envolvidas na gestão dos SUS, 

que compreende as diversas esferas de poder, a UFU, a Faepu e as organizações sociais gestoras de 

unidades de saúde do município de Uberlândia/MG. 

II.6. Volume de recursos fiscalizados  

31. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 938.036.497,04. Esse valor 

compreende a gestão dos recursos do SUS do município de Uberlândia, sem contar com os valores 

repassados pelo estado de Minas Gerais e eventuais valores aplicados pela UFU na gestão do 

Hospital de Clínicas da UFU. 

II.7. Benefícios estimados da fiscalização  

32. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a melhoria de controles 

internos e a adoção de providências pertinentes por parte dos órgãos envolvidos na execução e 

fiscalização dos recursos do SUS. 

III. Achados de auditoria  

III.1. Atraso no repasse de recursos para o município de Uberlândia 

33. Em relação ao SUS de Uberlândia, verifica-se que o Governo do Estado de Minas Gerais, 

não realizou o repasse de recursos no valor de R$ 29.113.076,39, referente ao exercício de 2016, e 

de R$ 23.249.085,08, no que diz respeito ao exercício de 2017. Do mesmo modo se verificou em 

relação aos recursos pactuados com o Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia, 

sob a justificativa da calamidade pública de ordem financeira do estado de Minas Gerais. O 

município ajuizou Ação Civil Pública (ACP) 5124121-13.2017.8.13.0024, para cobrar os valores 

não repassados, o que implicará em prazo muito maior para o adimplemento dessa obrigação. 
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34. A Faepu, por sua vez, sustenta que o estado de Minas Gerais não repassou os recursos 

financeiros pertinentes aos exercícios de 2015 a 2017, no valor de R$ 11.924.981,98, e também a 

demora no repasse de recursos da União, cujos dados disponíveis no sítio eletrônico do Fundo 

Nacional de Saúde demonstram que o recurso do SUS é direcionado inicialmente ao município e 

após à UFU, sendo que essa repassa à Faepu, com um prazo de 3 a 8 dias da data de crédito da OB 

na UFU. 

REPASSE UFU PARA FAEPU REPASSE MS PARA MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA 

 

Mês 

referên-

cia  

Data da OB 

MS P/UFU 

Data repasse 

UFU P/Faepu 

Dif. 

Tempo 

UFU 

P/FAEPU 

Data da OB MS 

para Uberlândia 

Dif. Tempo 

Uberlândia 

P/UFU 

Dif. Tempo 

Uberlândia/

FAEPU 

Dez./16 10/01/2017 13/01/2017 3 12/01/2017 -2 1 

Jan./17 07/02/2017 10/02/2017 3 07/02/2017 0 3 

Fev./17 06/03/2017 09/03/2017 3 06/03/2017 0 3 

Mar./17 06/04/2017 11/04/2017 5 08/03/2017 29 34 

Abr./17 24/04/2017 27/04/2017 3 11/04/2017 13 16 

Mai./17 01/06/2017 06/06/2017 5 01/06/2017 0 5 

Jun./17 26/06/2017 30/06/2017 4 09/06/2017 17 21 

Jul./17 02/08/2017 08/08/2017 6 10/07/2017 23 29 

Ago./17 31/08/2017 06/09/2017 6 10/08/2017 21 27 

Set./17 26/09/2017 03/10/2017 7 08/09/2017 18 25 

Out./17 24/10/2017 01/11/2017 8 10/10/2017 14 22 

Nov./17 13/12/2017 19/12/2017 6 13/11/2017 30 36 

Dez./17 20/12/2017 27/12/2017 7 27/12/2017 -7 0 

35. Portanto, resta caracterizado o atraso no repasse de recursos do SUS, pelo estado de Minas 

Gerais, para o município de Uberlândia, que geraram impacto na prestação de serviços de saúde na 

referida municipalidade. Quanto à União, restou caracterizada a falta de regularidade no repasse de 

recursos do SUS para a UFU, que implicam no atraso de obrigações da Faepu, inclusive em 

empréstimo realizado no mês de dezembro/2017, conforme será comentado posteriormente. 

36. Proposta de encaminhamento:  

36.1 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que a falta de regularidade no 

repasse de recursos do SUS à Universidade Federal de Uberlândia/Hospital de Clínicas (HC/UFU), 

é prejudicial a prestação de serviços do SUS, ao cumprimento da regularidade no pagamento de 

empregados do HC/UFU e de fornecedores da Faepu, inclusive propicia a contratação de 

empréstimo bancário, conforme ocorrido em dezembro/2017, pela Faepu, no valor de 

R$ 3.000.000,00, portanto, não guardando conformidade com o princípio da eficiência, na forma 

do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 4º e 7º, XI, da Lei 8.080, de 19/9/1990;  

36.2 dar ciência ao estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais não está repassando, 

com regularidade, os recursos destinados a prestação de serviços de saúde do Sistema Único de 

Saúde ao município de Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia (HC/UFU), possuindo débito respectivo de R$ 52.362.161,47 e de R$ 11.924.981,98, 

portanto, não guardando conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da 

CF/88, c/c o art. 4º e 7º, XI, da Lei 8.080, de 19/9/1990; 
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III.2. deficiência na prestação de serviços de saúde no município, decorrentes de: a) atendimento 

precário e lotação excessiva nas unidades de pronto socorro; b) unidades de atendimento atuando 

como se fossem hospitais, com prolongadas internações de pacientes; e, c) necessidade de 

melhorias no Conselho Municipal de Saúde. 

37. A visita realizada na Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Tibery, permitiu constatar 

que a unidade apesar de estar em reforma no momento da visita, possuía pacientes sendo atendidos 

em macas nos corredores da referida unidade de saúde. Por outro lado, a visita ao Hospital 

Municipal de Uberlândia (HMU), que possui capacidade de 250 leitos e estrutura adequada, 

permitiu constatar pelo sistema de pedidos de atendimentos feitos a partir de outras unidades de 

saúde, que somente 22% de 3300 pedidos são atendidos, o que permite concluir que os pedidos não 

atendidos são tratados em outras unidades de saúde com estrutura menor e sem a recomendação do 

médico responsável que receitou a transferência para o HMU. Por meio de entrevista, foi 

comentado que as unidades de saúde básica, que são as portas de entrada e se destinam ao primeiro 

atendimento, tornaram-se em mini hospitais, não guardando conformidade com o art. 7º, IX e X, da 

Portaria MS 342, de 4/3/2013, c/c a Resolução CFM 2.079/2014, que determina o tempo máximo 

de permanência do paciente em UPA, ou estabelecimentos congêneres, para elucidação diagnóstica 

e tratamento, de 24h, sendo vedada a internação de pacientes em UPAs, na forma dos arts. 12 e 15. 

No entanto, essa questão exige aprofundamento por parte de profissional médico, que avalie a 

estrutura de atendimento do município de Uberlândia e o preenchimento dos requisitos de 

prestação de serviços médicos, com qualidade, na forma da legislação pertinente. 

38. Sobre a demanda reprimida no atendimento de usuários do SUS de Uberlândia, é oportuno 

registrar que o Relatório Preliminar sobre a liquidação da Fundação de Saúde do Município de 

Uberlândia aponta que, no início de 2017, a lista de espera local era de 321 internados nas 

Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), e no aguardo de 120 transferências (traumatologia), 

45.532 consultas ambulatoriais, 31.970 pequenas cirurgias e exames, 47.004 ultrassonografias e 

6.339 procedimentos cirúrgicos na fila de regulação municipal. 

39. No que diz respeito ao Conselho Municipal de Saúde, faz-se mister registrar que a instituição 

e o seu funcionamento é condição para o repasse de recursos na forma do art. 22, parágrafo único, 

inciso I, da LCP 141, de 13 de janeiro de 2012. Entretanto, a presidente apresentou os Ofícios 166 e 

167, encaminhados ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Minas 

Gerais, em que informa sobre limitações na atuação do colegiado e no atendimento às solicitações 

feitas pelo referido conselho ao município de Uberlândia/MG.  

40. Proposta de encaminhamento:  

40.1 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Conselho Federal de 

Medicina, quanto a possível utilização das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e Unidade 

de Pronto Atendimento (UPAs), para a internação e permanência superior a 24 horas de usuário do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Uberlândia, portanto, não guardando 

conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 7º, II, 

da Lei 8.080, de 19/9/1990, o art. 7º, IX e X, da Portaria MS 342, de 4/3/2013, e a Resolução CFM 

2.079/2014, arts. 12 e 15;  

40.2 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao município de Uberlândia que 

o regular funcionamento do Conselho Municipal é requisito para o repasse de recursos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), na forma do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LCP 141, de 13 de janeiro 

de 2012, considerando a informação constante dos Ofícios 166 e 167, encaminhados ao Ministério 

Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, em que informa sobre 

limitações na atuação do colegiado e no atendimento às solicitações feitas pelo referido conselho ao 

município de Uberlândia/MG;    

III.3. judicialização da saúde com interferência no sistema de filas e demandas, bem como 

bloqueios financeiros de contas bancarias de outras áreas de atuação do município 

41. Segundo informações obtidas, por meio de entrevistas com servidores do município de 

Uberlândia/MG, a judicialização da saúde tem gerado relevante impacto, além de criar entraves ao 
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funcionamento do SUS, pois assegura atendimento apenas aos autores, sem atentar para as filas e 

prioridades estabelecidas em critérios técnicos e ocupa leitos de UTI reservados para cirurgias 

previamente programadas. Verificou-se ainda os bloqueios de recursos realizados pela Justiça de 

outras áreas de políticas públicas, desconsiderando aspectos técnicos ligados ao orçamento. Essa 

realocação de recursos, que seriam destinados a outras finalidades, prejudica o planejamento, o 

orçamento e a gestão dos recursos do município, além de ter o potencial de desestruturar a gestão e 

estimular outras ações judiciais, tendo em vista que os recursos atuais não são suficientes para o 

pleno atendimento da demanda existente e reprimida no município. 

42. Proposta de encaminhamento:  

42.1 dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fato de que os órgãos do Poder 

Judiciário em Uberlândia/MG estão realizando o bloqueio de recursos de outras áreas do referido 

município, para a garantia de decisões judiciais da área de saúde, com impacto sobre o seu 

planejamento e a sua gestão orçamentária, não guardando conformidade com o princípio da 

legalidade, na forma do art. 37, caput, da CF/88, e impondo a violação das vedações 

constitucionais do art. 167, VI e VII, da CF/88, quanto a “VI - a transposição, o remanejamento ou 

a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, 

sem prévia autorização legislativa;” e “VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

III.4. Endividamento da Faepu na gestão financeira dos recursos SUS 

43. A Faepu realiza, em conjunto com a UFU, a gestão do Hospital de Clínicas da UFU. 

Portanto, parte dos empregados, das aquisições e das contratações são realizadas pela Faepu. Não 

obstante o fato de que os recursos do SUS recebidos do Fundo Nacional de Saúde, pela UFU, 

serem repassados para Faepu, constatou-se que essa fundação possui um passivo elevado, junto a 

fornecedores e bancos, dentre outros, que oneram os seus custos com encargos financeiros, além 

dos gastos com pessoal representarem aproximadamente 60% desses recursos, portanto com 

impacto sobre a prestação de serviços do HC/UFU e, possivelmente, implicando em transferência 

de recursos da UFU, da função educação para a função saúde, que não é objetivo da UFU.  

44. O balancete da Faepu aponta, respectivamente, os valores do passivo circulante e não 

circulante, nos valores de R$ 59.177.227,00 e R$ 10.393.686,00. É importante registrar, que parte 

considerável das edificações da UFU estão construídas sobre os terrenos da FAEPU e eventual 

ação judicial poderá resultar em constrição sobre esses bens.    

45. Por oportuno, cabe registrar que a questão pertinente à fiscalização das fundações de apoio é 

de responsabilidade do Ministério Público do Estado de Minas, na forma do art. 66, da Lei 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, não obstante a aplicação dos recursos do SUS e de qualquer outra verba 

federal que faça uso a referida fundação seja de competência deste Tribunal. 

46. Proposta de encaminhamento: dar ciência ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

quanto ao alto endividamento verificado na Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia (Faepu), a exemplo do balancete da Faepu que aponta, respectivamente, os valores do 

passivo circulante e não circulante, nos valores de R$ 59.177.227,00 e R$ 10.393.686,00, referente 

ao mês de referência de setembro/2017, considerando o disposto no art. 66, da Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. 

III.5. Deficiência de controle sobre os recursos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia 

47. O Hospital de Clínicas da UFU é administrado com recursos da União, que são geridos pela 

UFU, mas também recebe recursos de outras fontes, que são geridos pela Fundação de Assistência, 

Estudo e Pesquisa de Uberlândia (FAEPU), no que diz respeito aos recursos do SUS, e outros que 

são geridos pela UFU, a exemplo do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf), dentre outros.  

48. Por oportuno, cabe registrar os termos do Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo 

Cedraz, modificado parcialmente pelo Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio 

Monteiro, que determinou o seguinte: 
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Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo Cedraz 

9.4. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que:  

9.4.4. adote as providências necessárias à assunção, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

dos contratos de natureza continuada, destinados ao atendimento de demandas da Universidade, 

eventualmente sob a administração da Faepu ou de outra fundação de apoio; 

9.4.5. implante, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sistema efetivo de aferição, a ser 

utilizado enquanto não implementadas plenamente as providências constantes do subitem 9.4.4, 

que permita ao gestor identificar, quanto às receitas do SUS, quais os ajustes a serem efetuados 

nas parcelas a serem repassadas à Faepu, descontando-se os gastos custeados pela Universidade; 

9.4.6. efetue a substituição gradual do pessoal contratado por intermédio das fundações de 

apoio, particularmente a FAEPU, à medida em que forem sendo nomeados, mediante a 

realização de prévio concurso público, novos servidores para o Hospital de Clínicas;  

Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio Monteiro 

9.4. determinar a Universidade Federal de Uberlândia que informe a este Tribunal, ao final dos 

prazos de 180 (cento e oitenta) dias e de 360 (trezentos e sessenta) dias, sobre as providências 

adotadas e os resultados alcançados no que concerne ao cumprimento das determinações 

proferidas pelo Acórdão 706/2007-Plenário;  

49. A questão supra pode estar na iminência de resolução, considerando a formulação de pedido 

de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em curso pela atual 

administração da UFU, portanto não se entende pertinente reiterar a determinação quanto ao 

subitem 9.4.6, do Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo Cedraz, modificado parcialmente 

pelo Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio Monteiro. 

50. Segundo a projeção do orçamento de 2018, os recursos do SUS representam 99,28% do 

orçamento da Faepu (R$ 132.787.576,00). Desse valor, os maiores gastos são com pessoal 

(R$ 76.616.788,00 - 57,70%) e materiais (R$ 42.964.985,00 - 32,36%). 

51. Em razão da utilização de recursos da UFU, na gestão do HC/UFU, e também de recursos do 

SUS, pela FAEPU, também para o mesmo hospital, pode-se constatar que a UFU e FAEPU 

adquirem simultaneamente alguns produtos hospitalares, porém com diferença de preços de 

aproximadamente 100%. Essa prática também foi verificada na Auditoria realizada em 2012, que 

ensejou a prolação do Acórdão 1.162/2013-TCU-Plenário, mas não constou de determinação 

específica. No que diz respeito às aquisições simultâneas de produtos hospitalares, a Faepu 

justificou a diferença em razão dos atrasos de recursos e do endividamento da entidade, que alteram 

o preço da contratação, bem como, que a Faepu está avaliando medidas para minimizar as 

diferenças de preços encontrada. 

52. Cabe registrar ainda que os procedimentos de aquisição/contratação realizados pela Faepu 

não guardam conformidade com a Lei 8.666/1993 e legislação complementar, não obstante o 

assunto já tenha sido objeto de determinação constante do Acórdão 27/2010 - TCU - Plenário, item 

9.3.1.  

53. Em 2014, a auditoria interna da UFU realizou fiscalização nos controles de plantões 

hospitalares. Verificou inexistência de limites para pagamento de plantões, em atendimento à Lei 

11.907/2009 e Decreto 7.186/2010, cujo cumprimento seria observado pela UFU, segundo a 

auditoria interna. Constatou descontroles, que acarretaram pagamento de plantões sem a 

correspondente marcação eletrônica de frequência, inconsistências no processamento das folhas de 

pagamentos, grande quantidade de horas de plantões em comparação com as horas da jornada 

normal de trabalho e quantidade de plantões elevada e de forma contínua, ocasionando em poucas 

horas de descanso. Segundo questionamento feito à Auditoria Interna da UFU e à Faepu, esse 

problema não mais persiste. No período analisado (outubro de 2013 a janeiro de 2014), o gasto com 

plantões hospitalares representou cerca de 18,85% das remunerações pagas (R$ 2.566.036,14/R$ 

13.613.381,11), não obstante a situação deficitária da Faepu. Por oportuno, a Ata da 4ª Reunião de 

2017 do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas da UFU registra a preocupação com o 
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aumento de plantões e que há uma comissão de plantão estabelecendo normatizações 

gradativamente. Na folha de novembro/2017, verificou-se que o gasto com plantão foi de 

R$ 701.971,16. 

54. Em relação a utilização de recursos SUS, pela Faepu, é preocupante a inexistência de 

supervisão e fiscalização quanto à utilização desses recursos, tendo em vista a materialidade dos 

recursos envolvidos e a utilização desses recursos para pagamento de juros de empréstimos 

contraídos e a movimentação desses recursos entre as diversas contas da Faepu, que não guardam 

conformidade com a gestão do HC/UFU. 

55. É importante registrar que os recursos do SUS (R$ 125.540.154,00) não cobrem o custo 

anual do HC/UFU (R$ 382.512.859,00), impondo a utilização de verbas da função da educação em 

atividades da função saúde, podendo a participação da UFU ser ainda maior se parte dos recursos 

do SUS não forem aplicados na gestão do HC/UFU, daí a necessidade de implementação de 

melhorias sobre o controle desses recursos, por parte da UFU, inclusive, do efetivo cumprimento 

dos subitens 9.4.4 e 9.4.5, do Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo Cedraz, modificado 

parcialmente pelo Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio Monteiro, e do subitem 

9.4, deste. 

56. Proposta de encaminhamento: 

56.1. Reiterar a determinação à Universidade Federal de Uberlândia os termos dos subitens 9.4.4 e 

9.4.5, do Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo Cedraz, modificado parcialmente pelo 

Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio Monteiro, no sentido de que, enquanto não 

ocorra a efetiva adesão do HC/UFU à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh): a) 

adote as providências necessárias à assunção, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos contratos de 

natureza continuada, destinados ao atendimento de demandas da Universidade, eventualmente sob 

a administração da Faepu ou de outra fundação de apoio; b) implante, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sistema efetivo de aferição, a ser utilizado enquanto não implementadas plenamente 

as providências constantes do subitem 9.4.4, que permita ao gestor identificar, quanto às receitas do 

SUS, quais os ajustes a serem efetuados nas parcelas a serem repassadas à Faepu, descontando-se 

os gastos custeados pela Universidade;   

56.2. Dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia, para que implemente controles sobre os 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de prestação de serviços de saúde do SUS 

no município de Uberlândia pelo HC/UFU, que são repassados para a Faepu, considerando a 

inexistência de normas e rotinas estruturadas sobre a gestão desses recursos, sob a responsabilidade 

da Faepu, mas que são essenciais à manutenção e funcionamento do HC/UFU, em conformidade 

com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, da CF/88, c/c o art. 10, caput e §§, do Decreto-

Lei 200, de 25/2/1967.    

III.6. Inconsistência de cadastro no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde. 

57. O município de Uberlândia recebeu o financiamento do Ministério da Saúde para a 

construção de três Unidades de Pronto Atendimento. Segundo o Sistema de Monitoramento de 

Obras do Ministério da Saúde, a UPA Pacaembu III estaria concluída, entretanto em visita 

realizada na referida unidade constatou-se que a mesma não foi construída em conformidade com 

as normas de engenharia vigentes, motivo pelo qual a atual administração do município elaborou 

relatório técnico sobre o empreendimento que aponta diversos vícios de construção, que 

impossibilitam o uso do imóvel pela população beneficiária. Por meio de solicitação encaminhada 

ao Ministério da Saúde tentou-se confirmar as informações obtidas por meio de contato telefônico, 

no sentido de que a UPA era considerada como concluída e em uso, todavia não obtivemos êxito, 

em razão do não atendimento da solicitação da equipe de auditoria. 

58. Proposta de encaminhamento:  

58.1 Determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, verifique a regularidade na execução dos empreendimentos, objeto das 

Propostas 18431.312000/1100-05 (UPA Córrego do Óleo), 18431.312000/1100-06 (UPA Novo 

Mundo) e 18431.312000/1100-07 (UPA PACAEMBU III), inclusive proceda a instauração de 
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tomada de contas especial, se for o caso, em atendimento ao art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa - 

TCU 71, de 28/11/2012, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, 

nos termos do art. 4º, § 5º, da mencionada Instrução Normativa. 

IV. Achados não decorrentes da investigação de questões de auditoria  

IV.1. O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais é o presidente do Conselho Estadual de 

Saúde. 

59. Em 13/3/2017 foi realizada eleição da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de 

Minas Gerais, gestão 2017/2019, em que consta como presidente o Sr. Luiz Sávio Souza Cruz, 

atual secretário de estado da saúde em Minas Gerais. Considerando que os conselhos possuem as 

funções de fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da 

saúde, analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações 

financeiras, ser presidido pelo gestor é incompatível com a necessária autonomia do conselho. 

60. Proposta de encaminhamento:  

60.1 dar ciência à Secretaria executiva do Ministério da Saúde de que o atual secretário de estado 

da saúde em Minas Gerais exerce a função de presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais, gestão 2017/2019, não observando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde de 10 

de maio de 2012, c/c os princípios da moralidade, imparcialidade e eficiência da Administração 

Pública, na forma do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

V. Análise dos comentários dos gestores  

61. Não foi encaminhado o relatório preliminar do presente trabalho para as unidades auditadas, 

tendo em vista que não envolve achados de alta complexidade ou de grande impacto, conforme a 

NAT 145. 

VI. Conclusão  

62. Os elementos constantes dos autos permitiram concluir que, no período examinado de 

1/1/2016 a 31/12/2017, o fluxo financeiro de recursos do SUS para o serviço de saúde púbica 

instalado em Uberlândia/MG não é regular, bem como há outras questões que impactam a 

execução dos recursos do SUS no citado município. 

63. Foram constatadas falhas e irregularidades que comprometem a gestão da saúde pública no 

município auditado. Em suma, verificou-se que o Governo do Estado de Minas Gerais, em especial, 

por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, deixou de realizar importantes 

repasses de recursos nos exercícios de 2016 e 2017, e que também não repassa a integralidade dos 

recursos previstos para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, sob a 

justificativa de que está em calamidade pública de ordem financeira. 

64. A estrutura das unidades de saúde pública instaladas na cidade de Uberlândia não atende à 

demanda existente pelo serviço. As unidades de entrada no sistema de saúde e unidades de 

atendimento integrado, dentre outras com a mesma função, não possuem capacidade adequada. Foi 

constatada a manutenção de pacientes sendo atendidos nos corredores da unidade visitada. O 

Hospital Municipal de Uberlândia (HMU), cujo acesso é feito pelas unidades de entrada, possui 

estrutura adequada, entretanto, em razão da alta demanda, recusa grande parte dos pedidos de 

transferência realizados, algo em torno de aproximadamente 78% dos pedidos de 

atendimento/internação.   

65. A judicialização da saúde tem gerado relevante impacto na saúde pública do município, pois 

além de criar entraves ao funcionamento do SUS, assegura atendimento apenas aos autores das 

ações judiciais, sem atentar para as filas e prioridades estabelecidas em critérios técnicos; além de 

ocupar, subitamente, os leitos de UTI reservados para cirurgias previamente programadas. 

Verificou-se ainda bloqueios de recursos realizados pela Justiça de outras áreas de políticas 

públicas, desconsiderando aspectos técnicos ligados ao orçamento vigente. Essa realocação de 

recursos, que seriam destinados a outras finalidades, prejudica o planejamento, o orçamento e a 

gestão do município. 
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66. A Faepu encontra-se endividada, fato que merece a atenção do Ministério Público Estadual, 

além de que prejudica a obtenção de preços de mercado em suas aquisições e contratações e 

consome recursos do SUS com o pagamento de encargos financeiros da dívida. Sobre esses 

recursos, não há controle estruturado, para garantir maior eficiência em sua gestão. 

67. A gestão e o controle de recursos aplicados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

de Uberlândia é deficiente. Os recursos da União são geridos pela UFU, incluindo recursos de 

outras fontes, enquanto que os recursos do SUS são geridos pela Faepu. Verificou-se que a UFU e 

Faepu adquirem simultaneamente alguns produtos, porém com diferença de preços, portanto, com 

acréscimos, ora pela UFU e em outras oportunidades pela Faepu. Em relação a gestão dos recursos 

do SUS, os procedimentos de aquisição/contratação realizados pela Faepu não guardam 

conformidade com a Lei 8.666/1993, não obstante já exista determinação do TCU sobre o assunto, 

conforme o Acórdão 27/2010, item 9.3.1, Plenário. Há elevado gasto com plantões hospitalares, 

não obstante a situação deficitária da Faepu. Os recursos do SUS, geridos pela Faepu, são 

executados para o pagamento de empregados do HC/UFU, fornecedores e aquisições, inclusive 

para pagamento da administração da Faepu, e também são movimentados entre diversas contas da 

Faepu, sem que haja correlação com a gestão do HC/UFU, o que demandaria a instituição de 

controles para revisão concomitante desses procedimentos. 

68. O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais é o presidente do Conselho Estadual de 

Saúde, cujo fato afronta o princípio da segregação de funções, tendo em vista que o gestor máximo 

do órgão fiscalizado não pode também ser o representante máximo do conselho que o fiscaliza. A 

observância desse princípio guarda conformidade com a 3ª Diretriz, inciso VII, da Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde 453/2010. 

69. Verificaram-se inconsistências de cadastro no Sistema de Monitoramento de Obras do 

Ministério da Saúde, vez que obra com diversos vícios construtivos foi considerada concluída. 

70. Assim, de acordo com a análise promovida, entende-se que as irregularidades constatadas no 

presente relatório ensejam o encaminhamento do presente relatório ao solicitante, aos entes 

envolvidos, e aos órgãos responsáveis pela fiscalização dos órgãos e entidades envolvidos na 

aplicação dos recursos do SUS, bem como pelo próprio recurso federal repassado. 

VII. Proposta de encaminhamento 

71. Ante todo o exposto, submetem-se os autos, à consideração superior, propondo: 

71.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

71.1.1. Reiterar a determinação à Universidade Federal de Uberlândia dos termos dos subitens 

9.4.4 e 9.4.5, do Acórdão 706/2007-Plenário – Min. Rel. Aroldo Cedraz, modificado parcialmente 

pelo Acórdão 2.662/2009-Plenário – Rel. Min. José Múcio Monteiro, no sentido de que, enquanto 

não ocorra a efetiva adesão do HC/UFU à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh): a) 

adote as providências necessárias à assunção, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos contratos de 

natureza continuada, destinados ao atendimento de demandas da Universidade, eventualmente sob 

a administração da Faepu ou de outra fundação de apoio; b) implante, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sistema efetivo de aferição, a ser utilizado enquanto não implementadas plenamente 

as providências constantes da alínea “a”, que permita ao gestor identificar, quanto às receitas do 

SUS, quais os ajustes a serem efetuados nas parcelas a serem repassadas à Faepu, descontando-se 

os gastos custeados pela Universidade; 

71.1.2. Dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia quanto à deficiência de controles 

sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de prestação de serviços de saúde 

do SUS no município de Uberlândia pelo HC/UFU, que são repassados para a Faepu, considerando 

a inexistência de normas e rotinas estruturadas sobre a gestão desses recursos, sob a 

responsabilidade da Faepu, mas que são essenciais à manutenção e funcionamento do HC/UFU, em 

conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, da CF/88, c/c o art. 10, caput e §§, 

do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967. 

71.2. Responsável: Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 
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71.2.1. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, verifique a regularidade na execução dos empreendimentos, objeto das 

Propostas 18431.312000/1100-05 (UPA Córrego do Óleo), 18431.312000/1100-06 (UPA Novo 

Mundo) e 18431.312000/1100-07 (UPA PACAEMBU III), inclusive proceda a instauração de 

tomada de contas especial, se for o caso, em atendimento ao art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa - 

TCU 71, de 28/11/2012, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, 

nos termos do art. 4º, § 5º, da mencionada Instrução Normativa. 

71.2.2. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que a falta de regularidade no 

repasse de recursos do SUS à Universidade Federal de Uberlândia/Hospital de Clínicas (HC/UFU), 

é prejudicial à prestação de serviços do SUS, ao cumprimento da regularidade no pagamento de 

empregados e de fornecedores de produtos e serviços à disposição do HC/UFU, mas de 

responsabilidade da Faepu, e propicia a contratação de empréstimo bancário, conforme ocorrido em 

dezembro/2017, pela Faepu, no valor de R$ 3.000.000,00, portanto, não guardando conformidade 

com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 4º e 7º, XI, da Lei 

8.080, de 19/9/1990; 

71.2.3. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde de que o atual secretário de 

estado da saúde em Minas Gerais exerce a função de presidente do Conselho Estadual de Saúde de 

Minas Gerais, gestão 2017/2019, não observando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde 

de 10 de maio de 2012, c/c os princípios da moralidade, imparcialidade e eficiência da 

Administração Pública, na forma do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

71.3. Responsáveis: Conselho Federal de Medicina, Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

71.3.1. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Conselho Federal de 

Medicina, quanto a possível utilização das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e Unidade 

de Pronto Atendimento (UPAs), para a internação e permanência superior a 24 horas de usuário do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Uberlândia, portanto, não guardando 

conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 7º, II, 

da Lei 8.080, de 19/9/1990, o art. 7º, IX e X, da Portaria MS 342, de 4/3/2013, e a Resolução CFM 

2.079/2014, arts. 12 e 15; 

71.4. Responsável: Conselho Nacional de Justiça 

71.4.1. Dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fato de que os órgãos do Poder 

Judiciário em Uberlândia/MG estão realizando o bloqueio de recursos de diversas áreas de atuação 

do referido município, para a garantia de decisões judiciais da área de saúde, com impacto sobre o 

seu planejamento e a sua gestão orçamentária, não guardando conformidade com o princípio da 

legalidade, na forma do art. 37, caput, da CF/88, e impondo a violação das vedações constitucionais 

do art. 167, VI e VII, da CF/88, quanto a “VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa;” e “VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados”. 

71.5. Responsáveis: Governo do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais 

71.5.1. Dar ciência ao estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais não está 

repassando, com regularidade, os recursos destinados a prestação de serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde ao município de Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia (HC/UFU), possuindo débito respectivo de R$ 52.362.161,47 e de R$ 11.924.981,98, 

portanto, não guardando conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da 

CF/88, c/c o art. 4º e 7º, XI, da Lei 8.080, de 19/9/1990; 

71.6. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG, Secretaria Executiva do Ministério 

da Saúde 

71.6.1. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao município de Uberlândia 

que o regular funcionamento do Conselho Municipal é requisito para o repasse de recursos do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), na forma do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LCP 141, de 13 

de janeiro de 2012, considerando a informação constante dos Ofícios 166 e 167, encaminhados ao 

Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, em que informa 

sobre limitações na atuação do colegiado e no atendimento às solicitações feitas pelo referido 

conselho ao município de Uberlândia/MG; 

71.7. Interessado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

71.7.1. Dar ciência ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais quanto ao alto 

endividamento verificado na Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), a 

exemplo do balancete da Faepu que aponta, respectivamente, os valores do passivo circulante e não 

circulante, nos valores de R$ 59.177.227,00 e R$ 10.393.686,00, referente ao mês de referência de 

setembro/2017, considerando o disposto no art. 66, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

71.8. Encaminhar cópia do presente relatório de auditoria para a Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao 

estado de Minas Gerais, ao município de Uberlândia e à Universidade Federal de Uberlândia- UFU, 

para ciência e adoção das providências pertinentes. 

É o relatório.  
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VOTO 

 

Em exame, Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), mediante a Proposta de Fiscalização e 

Controle 86/2016, de autoria do Deputado Weliton Prado, encaminhada pelo Ofício 150/2017/CFFC-

P, de 23/8/2017. 

2. Por meio do referido expediente, a CFFC requer que este Tribunal realize fiscalização nos 

recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) aplicados no município de Uberlândia/MG, bem como nos 

recursos repassados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) por 

meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), do 

Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais Federais e do próprio SUS, como 

incentivo à contratualização. 

3. A solicitação foi motivada por denúncias de que o Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia passa por uma grave crise financeira, podendo até mesmo interromper o 

atendimento, em grande parte causada pelo atraso de repasse de recursos por parte do Estado. 

4. Inicialmente, em razão de cumprir os requisitos legais pertinentes, este Tribunal decidiu 

por conhecer da presente solicitação e determinou a realização da aludida fiscalização (Acórdão 2.454-

TCU-Plenário). 

5. Os trabalhos foram conduzidos pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas 

Gerais (Secex-MG), que auditou o município de Uberlândia/MG, a Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), o Hospital de Clínicas e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia (Faepu), no período compreendido entre 27/11/2017 e 20/02/2018. 

6. Em resumo, a unidade técnica selecionou uma amostra dos recursos decentralizados nos 

exercícios de 2016 e 2017 e analisou o fluxo dos repasses da União e do estado de Minas Gerais para o 

município de Uberlândia, para a UFU e, por consequência, para a Faepu. Essa entidade gere os 

recursos do SUS contratualizados entre o município de Uberlândia e o Hospital de Clínicas da UFU. 

7. Em decorrência dos trabalhos, a Secex-MG identificou os seguintes problemas: 

i) atraso no repasse de recursos para o município de Uberlândia e para a HC-UFU por 

parte do Governo do Estado de Minas Gerais e atraso no repasse de recursos para a UFU por parte da 

União; 

ii) deficiência na prestação de serviços de saúde no município, consubstanciada no 

atendimento precário aos pacientes, na lotação excessiva nas unidades de pronto socorro e na atuação 

das unidades de atendimento como se fossem hospitais, com prolongadas internações de pacientes; 

iii) necessidade de melhorias no Conselho Municipal de Saúde; 

iv) judicialização da saúde com interferência no sistema de filas e demandas, bem como 

bloqueios financeiros de contas bancárias de outras áreas de atuação do município; 

v) endividamento da Faepu para cobrir os recorrentes déficits orçamentários; 

vi) deficiência de controle sobre os recursos do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia; 

vii) vícios de construção na UPA Pacaembu III, que, embora concluída, não se encontra 

em funcionamento, em razão da necessidade de correção das falhas construtivas; e 
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viii) ocupação da presidência do Conselho Estadual de Saúde pelo Secretário de Estado de 

Saúde, o que afronta o princípio da imparcialidade, pois não deveria o gestor ser presidente do órgão 

cuja função é fiscalizá-lo. 

8. Ao fim dos trabalhos, a Secex-MG propôs dar ciência das irregularidades levantadas, de 

acordo com seus respectivos objetos, à Universidade Federal de Uberlândia, à Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, ao município de Uberlândia, ao estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Nacional 

de Justiça e ao Conselho Federal de Medicina. 

9. Propõe também reiterar a determinação feita à Universidade Federal de Uberlândia, por 

meio dos subitens 9.4.4 e 9.4.5 do Acórdão 706/2007-Plenário e do Acórdão 2.662/2009-Plenário, 

detalhados adiante. 

10. Sobre os vícios de construção na UPA Pacaembu III, a unidade regional propõe determinar 

à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo máximo de 180 dias, verifique a 

regularidade na execução dos empreendimentos e proceda a instauração de tomada de contas especial, 

se for o caso. 

II 

11. Feito o resumo dos autos, passo a decidir. De plano, informo que acompanho, em parte, as 

propostas aventadas pela unidade técnica, pelos motivos que passo a expor. 

12. Inicio por aquela que considero a irregularidade mais grave: o atraso no repasse de 

recursos de saúde para o município de Uberlândia e para o Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, por parte do Governo do Estado de Minas Gerais, sob a justificativa da 

calamidade pública de ordem financeira. Como consequência, o hospital tem passado por sérias 

dificuldades financeiras, sendo esse o principal fundamento da solicitação do Congresso Nacional em 

análise. 

13. Conforme apontado na auditoria, com base nas informações fornecidas pela secretaria de 

saúde de Uberlândia, o estado de Minas Gerais não teria realizado o repasse de R$ 29.113.076,39, 

referentes ao exercício de 2016, e de R$ 23.249.085,08, referentes ao exercício de 2017, ao município. 

Esse, por sua vez, ajuizou Ação Civil Pública (ACP) 5124121-13.2017.8.13.0024 para cobrar os 

valores não repassados. 

14. Da mesma forma, de acordo com informação da Faepu, o estado de Minas Gerais também 

não teria repassado à fundação os recursos financeiros pertinentes aos exercícios de 2015 a 2017, no 

valor de R$ 11.924.981,98. Ressalvo, com relação aos valores citados, que a equipe de auditoria não 

fez a circularização das informações fornecidas tanto pelo município quanto pela Faepu, de modo a 

confirmá-las. 

15. Além dos atrasos de responsabilidade do estado, a equipe de auditoria também apontou 

atraso no repasse de recursos do SUS para a UFU por parte da União, mas não detalhou os valores. 

16. Perante os fatos, a Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais propõe dar 

ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que a falta de regularidade no repasse de 

recursos do SUS é prejudicial à prestação de serviços, ao cumprimento da regularidade no pagamento 

de empregados do hospital universitário e de fornecedores da Faepu, não guardando conformidade 

com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88 (Subitem 71.2.2). 

17. Propõe também dar ciência ao estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas do Estado e 

ao Ministério Público de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais não está repassando, com 

regularidade, os recursos destinados a prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde ao 

município de Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 

(Subitem 71.5.1). 
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18. Concordo com encaminhamento da questão para o Tribunal de Contas do Estado e para o 

Ministério Público de Minas Gerais, para que ambos adotem as providências que julgarem pertinentes. 

Penso, porém, que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde já tem ciência dos problemas 

decorrentes da falta de regularidade no repasse de recursos às unidades de saúde. 

19. Não obstante, julgo pertinente determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

que apure se o estado de Minas Gerais não vem repassando devidamente os recursos daquela pasta 

destinados ao município e ao HC/UFU e informe no prazo de 30 dias as medidas adotadas. 

III 

20. Nas unidades de saúde visitadas pela equipe de auditoria do TCU, identificaram-se os 

problemas comumente existentes na área de saúde pública no Brasil: pacientes sendo atendidos em 

macas nos corredores, enormes filas para marcação de consulta e exames e utilização das unidades 

básicas de saúde como hospitais, por falta de vagas nesses últimos. Diante da situação, a Secex-MG 

propõe: 

71.4.1. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Conselho Federal de 

Medicina, quanto a possível utilização das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e Unidade 

de Pronto Atendimento (UPAs), para a internação e permanência superior a 24 horas de usuário do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Uberlândia, portanto, não guardando 

conformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 7º, II, 

da Lei 8.080, de 19/9/1990, o art. 7º, IX e X, da Portaria MS 342, de 4/3/2013, e a Resolução CFM 

2.079/2014, arts. 12 e 15; 

21. Além disso, em razão de dois ofícios encaminhados pela presidente do Conselho 

Municipal de Saúde ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, 

em que informa sobre limitações impostas a atuação do conselho e sobre o não atendimento pelo 

município às solicitações do colegiado, a Secex-MG propõe: 

71.6.1. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao município de Uberlândia 

que o regular funcionamento do Conselho Municipal é requisito para o repasse de recursos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), na forma do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LCP 141, de 13 

de janeiro de 2012, considerando a informação constante dos Ofícios 166 e 167, encaminhados ao 

Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, em que informa 

sobre limitações na atuação do colegiado e no atendimento às solicitações feitas pelo referido 

conselho ao município de Uberlândia/MG; 

22. Tais questões, em razão do prazo definido para o atendimento da solicitação do Congresso 

Nacional, não foram aprofundadas pela equipe de auditoria. Assim, por hora, considero suficientes as 

propostas de ciência sugeridas, com ajustes de forma. 

IV 

23. No tocante à judicialização da saúde, a Secex-MG mencionou a interferência das ações 

judiciais no sistema de filas e demandas, bem como bloqueios financeiros de contas bancárias de 

outras áreas de atuação do município, inclusive. Propôs: 

71.4.1. Dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fato de que os órgãos do Poder 

Judiciário em Uberlândia/MG estão realizando o bloqueio de recursos de diversas áreas de atuação 

do referido município, para a garantia de decisões judiciais da área de saúde, com impacto sobre o 

seu planejamento e a sua gestão orçamentária, não guardando conformidade com o princípio da 

legalidade, na forma do art. 37, caput, da CF/88, e impondo a violação das vedações constitucionais 

do art. 167, VI e VII, da CF/88, quanto a “VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa;” e “VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados”. 
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24. A judicialização da saúde é reflexo de um sistema que não consegue atender a contento a 

demanda da população, que acaba por recorrer ao judiciário como última alternativa. Trata-se de um 

problema nacional que vem sendo debatido nas três esferas de governo e que já alcançou o Supremo 

Tribunal Federal. 

25. Nesta Casa, em específico, a judicialização da saúde vem sendo tratada no âmbito do 

TC 009.253/2015-7, da relatoria do Min. Bruno Dantas. O processo tem por objeto auditoria 

operacional, realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada, no Ministério da Saúde e 

nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, com o objetivo de identificar o perfil, o volume e o 

impacto das ações judiciais na área da saúde, bem como investigar a atuação do Ministério da Saúde e 

de outros órgãos e entidades dos três poderes para mitigar os efeitos negativos da judicialização nos 

orçamentos e no acesso dos usuários à assistência à saúde. 

26. Nessa esteira, por já haver processo do TCU cuidando da matéria e por se tratar de fato de 

conhecimento geral, cuja solução depende não só do Conselho Nacional de Justiça, julgo dispensável a 

ciência sugerida. 

V 

27. Passo a tratar do endividamento da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia que, em conjunto com a UFU, realiza a gestão do Hospital de Clínicas. Para tanto, a UFU 

repassa à fundação os recursos recebidos do SUS e essa última realiza a contratação de parte dos 

empregados, das aquisições e das contratações do hospital. 

28. Ao longo dos anos, de modo a cobrir déficits orçamentários, a Faepu tomou empréstimos e 

hoje possui um elevado passivo junto a fornecedores e bancos. Por conta disso, boa parte dos seus 

recursos são consumidos com encargos financeiros. 

29. A Secex-MG, com base no art. 66 do Código Civil, Lei 10.406 de 10/1/2002, de acordo 

com o qual o Ministério Público do Estado velará pelas fundações onde situadas, propõe: 

71.7.1. Dar ciência ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais quanto ao alto endividamento 

verificado na Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), a exemplo do 

balancete da Faepu que aponta, respectivamente, os valores do passivo circulante e não circulante, 

nos valores de R$ 59.177.227,00 e R$ 10.393.686,00, referente ao mês de referência de 

setembro/2017, considerando o disposto no art. 66, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

30. Acompanho a proposta e propugno por determinar à SecexEducação que, quando da 

instrução das contas anuais da Universidade Federal de Uberlândia, analise a questão de forma mais 

aprofundada. 

VI 

31. Adentro agora nas deficiências apontadas no controle dos recursos do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia. Como dito, o nosocômio é administrado, em parte, com 

recursos da União, repassados da UFU para a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia, que fica responsável pela tarefa. Além disso, a unidade hospitalar recebe recursos que são 

geridos pela própria UFU, a exemplo daqueles originários do Programa Nacional de Reestruturação 

dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). 

32. Em trabalhos anteriores deste Tribunal, essa relação entre a UFU e a Faepu com o objetivo 

de gerir o hospital universitário já havia sido objeto de apontamentos, por descumprir a 

Lei 8.958/1994, que regula as relações entre as instituições federais de ensino superior (IFES) e as 

fundações de apoio, em especial seus artigos 1º e 6º. O primeiro dispõe sobre a necessidade de que os 

contratos firmados pelas instituições federais de ensino superior com as fundações de apoio tenham 

objeto específico e tempo determinado. O segundo, art. 6º, trata da obrigatoriedade de a fundação 
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contratada efetuar o devido ressarcimento à IFES por utilizar seus bens e serviços para o cumprimento 

das finalidades contratadas. Cito-os: 

Lei 8.958/1994 

Art. 1o As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições Científicas e 

Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar 

convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de 

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à 

inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. 

Art. 6o No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, poderão as fundações de apoio, por 

meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e demais ICTs apoiadas, 

pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante 

ressarcimento previamente definido para cada projeto.  

33. Naquela ocasião (TC 013.275/2003-4), constatou-se, ao arrepio da norma, que a UFU e a 

Faepu tinham entre elas um ajuste sem prazo, cujo objeto era indefinido, genérico e não vinculado a 

qualquer projeto na forma definida pela Lei 8.958/1994. Em verdade, o relacionamento entre ambas 

tinha como finalidade exclusiva a manutenção do funcionamento do Hospital de Clínicas. 

34. Nesse contexto, esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 706/2007-TCU-Plenário da 

relatoria do Min. Aroldo Cedraz, determinou à Universidade Federal de Uberlândia que: 

(...) 

9.4.4. adote as providências necessárias à assunção, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de todos 

os contratos de serviços especializados e de natureza continuada, destinados ao atendimento de 

demandas da Universidade, eventualmente sob a administração da FAEPU ou de outra fundação de 

apoio; 

9.4.5. implemente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sistema efetivo de aferição, a ser 

utilizado enquanto não implementadas plenamente as providências constantes do subitem 9.4.4, 

que permita ao gestor identificar, quanto às receitas do SUS, quais os ajustes a serem efetuados nas 

parcelas a serem repassadas à FAEPU, descontando-se os gastos custeados pela Universidade; 

9.4.6. efetue a substituição gradual do pessoal contratado por intermédio das fundações de apoio, 

particularmente a FAEPU, à medida em que forem sendo nomeados, mediante a realização de 

prévio concurso público, novos servidores para o Hospital de Clínicas. 

35. Tais encaminhamentos tinham por objetivo passar para a responsabilidade da UFU os 

contratos de serviços especializados e de natureza continuada, destinados ao atendimento de demandas 

da Universidade, que até então eram geridos pela Faepu, além da substituição de empregados 

contratados por servidores concursados na unidade hospitalar. Ademais, pretendia-se, de forma a 

atender o art. 6º da Lei 8.958/1994, que dos recursos a serem repassados à fundação para a 

administração do hospital universitário fossem descontados os custos arcados pela UFU. 

36. O assunto foi retomado em 2009, em pedido de reexame interposto pela UFU e apreciado 

por meio do Acórdão 2.662/2009-TCU-Plenário, da relatoria do Min. José Múcio, quando se 

realizaram alguns ajustes nas determinações anteriores e se estabeleceu prazo à Universidade Federal 

de Uberlândia para que informasse a este Tribunal sobre as providências adotadas e os resultados 

alcançados no que concerne ao cumprimento das determinações proferidas pelo Acórdão 706/2007-

TCU-Plenário.  

37. Passados tantos anos das deliberações, consoante apurado pela equipe de auditoria, a 

questão ainda não foi resolvida. Parece estar na eminência de o ser, mas não pelo atendimento a tais 
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determinações. Isto porque a atual administração da UFU formulou pedido de adesão à Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), solicitação ainda em curso. 

38. A Ebserh foi criada pela Lei 12.550/2011 e seu objetivo é, justamente, recuperar os 

hospitais universitários vinculados às universidades federais, que até então passavam por problemas, 

tais como: infraestrutura inadequada, mão de obra terceirizada de forma irregular e dificuldades na 

gestão dos recursos. 

39. Após a realização de auditoria operacional na Ebserh (TC 032.519/2014-1), a conclusão 

alcançada por esta Corte de Contas foi de que a atuação da empresa contribuiu de maneira 

significativamente positiva para o aprimoramento da gestão e da prestação dos serviços de saúde nos 

HUFs, a despeito de ainda existirem oportunidades de melhoria (Acórdão 2.983/2015-TCU-Plenário, 

da relatoria do Min. Bruno Dantas). 

40. Neste processo, a unidade técnica entende não ser pertinente reiterar a determinação 

contida no subitem 9.4.6, do Acórdão 706/2007-Plenário, pois a Ebserh tem seu rito próprio de 

substituição dos contratados, de maneira a não prejudicar a continuidade dos serviços. Por outro lado, a 

regional propõe reiterar as determinações contidas nos subitens 9.4.4 e 9.4.5 da mesma decisão 

(Subitem 71.1.1) e: 

71.1.2. Dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia quanto à deficiência de controles sobre 

os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de prestação de serviços de saúde do 

SUS no município de Uberlândia pelo HC/UFU, que são repassados para a Faepu, considerando a 

inexistência de normas e rotinas estruturadas sobre a gestão desses recursos, sob a responsabilidade 

da Faepu, mas que são essenciais à manutenção e funcionamento do HC/UFU, em conformidade 

com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, da CF/88, c/c o art. 10, caput e §§, do Decreto-

Lei 200, de 25/2/1967. 

41. Considero suficiente a primeira proposta da Secex-MG e desnecessária a ciência. 

VII 

42. As duas últimas constatações são relativas à identificação de vícios de construção na UPA 

Pacaembu III, que não se encontrava em funcionamento quando da realização da auditoria, e à 

ocupação da presidência do Conselho Estadual de Saúde pelo Secretário de Estado de Saúde. 

43. A unidade técnica propôs: 

71.2.1. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, verifique a regularidade na execução dos empreendimentos, objeto das 

Propostas 18431.312000/1100-05 (UPA Córrego do Óleo), 18431.312000/1100-06 (UPA Novo 

Mundo) e 18431.312000/1100-07 (UPA PACAEMBU III), inclusive proceda a instauração de 

tomada de contas especial, se for o caso, em atendimento ao art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa - 

TCU 71, de 28/11/2012, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, 

nos termos do art. 4º, § 5º, da mencionada Instrução Normativa. 

71.2.3. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde de que o atual secretário de 

estado da saúde em Minas Gerais exerce a função de presidente do Conselho Estadual de Saúde de 

Minas Gerais, gestão 2017/2019, não observando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde 

de 10 de maio de 2012, c/c os princípios da moralidade, imparcialidade e eficiência da 

Administração Pública, na forma do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

44. Acompanho, com ajustes de forma, as propostas da Secex-MG. 

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

consideração deste colegiado. 

  

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de abril de 2018. 
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Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 778/2018 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 024.824/2017-8.  

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

3. Responsável: Governo do Estado de Minas Gerais (18.788.398/0001-38). 

4. Entidade: 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 de informações do 

Congresso Nacional acerca dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) aplicados no município de 

Uberlândia/MG, bem como nos repasses ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia (HC-UFU); 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer da solicitação, eis que presentes os requisitos de admissibilidade previstos no 

art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o 

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

9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento no 

art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 

9.2.1. adote as providências necessárias a fim de verificar se o estado de Minas Gerais está 

cumprindo suas obrigações, referentes aos repasses de recursos de saúde destinados ao município de 

Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, e informe a este 

Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas tomadas; 

9.2.2. verifique a regularidade da execução dos empreendimentos, objeto das Propostas 

18431.312000/1100-05 (UPA Córrego do Óleo), 18431.312000/1100-06 (UPA Novo Mundo) e 

18431.312000/1100-07 (UPA PACAEMBU III), proceda a instauração de tomada de contas especial, 

se for o caso, em atendimento ao art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa TCU 71/2012, e informe a este 

Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as providências adotadas, sob pena de aplicação da 

multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos termos do art. 4º, § 5º, da mencionada IN. 

9.3. reiterar à Universidade Federal de Uberlândia, com fundamento no art. 250, inciso II, 

do Regimento Interno do TCU, a determinação contida nos subitens 9.4.4 e 9.4.5 do 

Acórdão 706/2007-Plenário, alterado pelo Acórdão 2.662/2009-Plenário, para que, enquanto não 

ocorra a efetiva adesão do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) à 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh): 

9.3.1. adote as providências necessárias à assunção, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, dos contratos de natureza continuada, destinados ao atendimento de demandas da Universidade, 

eventualmente sob a administração da Faepu ou de outra fundação de apoio; 

9.3.2. implante, no prazo de 90 (noventa) dias, sistema de aferição, a ser utilizado 

enquanto não implementadas plenamente as providências constantes no item anterior, que permita ao 

gestor identificar, quanto às receitas do SUS, quais os ajustes a serem efetuados nas parcelas a serem 

repassadas à Faepu, descontando-se os gastos custeados pela Universidade; 

9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEducação) que, quando da instrução das próximas contas anuais da Universidade Federal de 

Uberlândia, analise a regularidade da utilização de recursos federais para pagamento de dívidas 

contraídas pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu). 

9.5. dar ciência: 
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9.5.1. ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais não está repassando, com regularidade, os 

recursos destinados à prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde ao município de 

Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC/UFU), em 

desconformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 4º e 7º, 

inciso XI, da Lei 8.080/1990; 

9.5.2. à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Conselho Federal de 

Medicina, que as Unidades de Atendimento Integrado e Unidades de Pronto Atendimento estão sendo 

utilizadas para a internação e permanência de usuário por prazo superior a 24 horas, em 

desconformidade com o princípio da eficiência, na forma do art. 37, caput, da CF/88, c/c o art. 7º, 

inciso II, da Lei 8.080/1990, com o art. 7º, incisos IX e X, da Portaria MS 342/2013 e com os arts. 12 e 

15 da Resolução CFM 2.079/2014; 

9.5.3. à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que o atual secretário de estado da 

saúde em Minas Gerais exerce a função de presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais, gestão 2017/2019, não observando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde 

de 10/5/2012, c/c os princípios da moralidade, imparcialidade e eficiência da Administração Pública, 

na forma do art. 37 da Constituição Federal de 1988 

9.5.4. ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais do alto nível de endividamento 

da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), considerando o disposto no art. 

66, da Lei 10.406/2002; 

9.5.5. ao município de Uberlândia que o regular funcionamento do Conselho 

Municipal é requisito para o repasse de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), na forma do art. 

22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, sendo indevidas limitações impostas à 

atuação do colegiado e ao atendimento das solicitações feitas pelo referido conselho ao município de 

Uberlândia/MG; 

9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 86/2016, 

de autoria do Deputado Weliton Prado (Ofício 150/2017/CFFC-P, de 23/8/2017) e ao estado de Minas 

Gerais, ao município de Uberlândia e à Universidade Federal de Uberlândia- UFU, para ciência e 

adoção das providências pertinentes; e 

9.7. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos 

termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 17, inciso II, da Resolução TCU 

215/2008. 

 

10. Ata n° 12/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/4/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0778-12/18-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, 

Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

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 
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