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1.  Introdução 

 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas no Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU), 

apontadas à Controladoria-Geral da União (CGU) pelo Ministério Público Federal, que 

deram origem ao Processo nº 00210.002041/2015-50. 

 

A fiscalização teve como objetivo, conforme demandado em descrição à página 04 do 

referido Processo, a “identificação das causas que resultaram na presente situação e dos 

responsáveis que, pelas decisões tomadas ou por omissão na correção dos rumos, deixaram 

que essa situação se instalasse”. Essa “presente situação” refere-se, em resumo, aos 

seguintes fatos apontados que teriam ocorrido ou estariam ocorrendo no HCU: 

a) sucessivas notícias, veiculadas na mídia, de graves restrições aos serviços prestados; 

b) limitação dos procedimentos de atendimentos de urgência e emergência, cirúrgicos, de 

internações hospitalares e em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI); 

c) situação precária de escassez de materiais e insumos hospitalares; 

d) atrasos no pagamento de fornecedores; 

e) paralisação da obra de ampliação e reforma do Hospital. 

 

Em função de sua especificidade e complexidade, as análises da CGU sobre os fatos 

apontados relativos à obra de ampliação e reforma do Hospital serão apresentadas em 

relatório específico, após conclusão de outra Ordem de Serviço, de nº 201603298. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 4 a 8 de julho e 17 a 21 de outubro de 

2016. Tendo em vista as diversas responsabilidades institucionais firmadas para 



funcionamento do HCU, os trabalhos se desenvolveram no próprio Hospital, na Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), na Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 

(Faepu) e na Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS).  

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários.    

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado por meio do Ofício nº 017/2017, de 12/05/2017, da Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas. Caberá, então, ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as 

providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração 

das responsabilidades. 

 

 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201505911 

Número do Processo: 00210.002041/2015-50 

Município/UF: Uberlândia/MG 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: Hospital das Clínicas - Universidade Federal de Uberlândia 

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela 

existência de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais 

fatos demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, 

visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente 

Tomada de Contas Especial, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Dados e informações iniciais. 



 

Fato 
 

O Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU) é órgão público suplementar vinculado à 

Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Como Unidade Gestora Executora – 

UG nº 150233, o HCU é responsável pela utilização de seus próprios créditos orçamentários, 

seguindo o que foi definido pela Portaria SPO/MEC nº 4, de 29 de abril de 2008. 

 

A tabela a seguir apresenta dados da evolução das despesas de custeio e de capital do HCU 

nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

 

Tabela - Evolução das Despesas do HCU (em R$) 

Grupo de Despesa - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Elemento de Despesa 2014 2015 2016 

01 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. 

E REFOR.MILITAR 
42.261.492,12 52.423.057,05 53.259.680,20 

03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.874.070,12 2.572.314,07 2.903.046,35 

07 - CONTRIB. A ENTIDADES 

FECHADAS DE PREVIDENCIA 
0,00 2.092,70 21.315,06 

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 

FIXAS - PESSOAL CIVIL 
109.838.430,23 119.037.196,12 125.360.380,62 

13 - OBRIGACOES PATRONAIS - 

OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 
25.501.912,81 29.550.894,17 28.525.337,29 

16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 

PESSOAL CIVIL 
21.015.906,94 22.545.117,07 23.641.649,34 

91 - SENTENCAS JUDICIAIS 386.608,60 359.003,12 261.037,26 

92 - DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 
160.201,26 85.806,60 2.830.969,68 

Total do Grupo 201.038.622,08 226.575.480,90 236.803.415,80 

Grupo de Despesa - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Elemento de Despesa 2014 2015 2016 

08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO 

SERVIDOR E DO MILITAR 
33.048,22 32.252,22 58.225,84 

14 - DIÁRIAS - CIVIL 18.956,90 0,00 17.215,46 

30 - MATERIAL DE CONSUMO 6.544.269,93 10.772.235,73 16.985.947,76 

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM 

LOCOMOÇÃO 
37.102,32 0,00 11.943,98 

36 - OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS - PESSOA FISICA 
247.199,07 159.077,49 96.456,08 

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.476.451,70 17.183.676,92 16.831.947,26 

39 - OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
129.363.336,00 126.195.439,19 115.458.981,19 

47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 

CONTRIBUTIVAS 
1.326.624,18 1.354.158,79 1.408.685,09 

48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 

A PESSOA FISICA 
12.502.356,38 14.362.339,40 16.557.885,33 



91 - SENTENCAS JUDICIAIS 58.163,60 11.889,00 5.500,00 

92 - DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 
607.287,71 6.916.891,14 7.757.465,33 

93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 986.129,19 1.629.405,09 2.261.424,02 

Total do Grupo 165.200.925,20 178.617.364,97 177.451.677,34 

Grupo de Despesa - INVESTIMENTOS 

Elemento de Despesa 2014 2015 2016 

51 - OBRAS E INSTALACOES 4.968.618,65 4.184.516,10 334.936,61 

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 
6.341.233,43 4.049.484,97 3.662.105,09 

92 - DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 
0,00 589.820,29 250.121,45 

Total do Grupo 11.309.852,08 8.823.821,36 4.247.163,15 

TOTAL GERAL 377.549.399,36 414.016.667,23 418.502.256,29 

Fonte: Portal da Transparência - www.portaldatransparencia.gov.br 

 

O HCU e a UFU conjugam esforços com instituições privadas para a manutenção e 

funcionamento do Hospital, em especial: a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia – Faepu (CNPJ nº 25.763.673/0001-24) e a Associação dos Membros do Grupo 

Luta pela Vida (CNPJ nº 01.316.056/0001-12). O Grupo Luta pela Vida aplica recursos 

oriundos de doações para arcar com despesas específicas do Hospital do Câncer, unidade de 

oncologia do HCU. A Faepu, por sua vez, utiliza recursos públicos provenientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para apoiar na realização de despesas das diversas unidades 

assistenciais do HCU, inclusive o Hospital do Câncer.  

 

A realização de despesas do Hospital por meio da Faepu é viabilizada pelos recursos do SUS 

que são repassados à Fundação. A tabela a seguir apresenta os valores do SUS transferidos 

para o HCU pelos Fundos Nacional (FNS), Estadual (FES) e Municipal de Saúde (FMS), 

assim como a parte que foi repassada pelo HCU à Faepu no período de 1º de janeiro de 2015 

a 30 de junho de 2016. 

 

Tabela - Recursos do SUS Transferidos para o HCU de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2016 

Origem do 

Recurso do 

SUS 

Programa / 

Incentivo 

2015 
2016 

(até 30/06/2016) 

Gestão 

Faepu 

Gestão 

HCU/UFU 
Total 

Gestão 

Faepu 

Gestão 

HCU/UFU 
Total 

FNS  

(descen-  

tralização 

de crédito) 

T

E

T

O  

 

M

U

N 

I 

C 

I 

P

A

L 

SIH 27.799.364,16 

0,00 

139.356.324,05 

12.856.409,59 

0,00 

69.787.413,77 

SIA  16.866.055,54 7.849.426,80 

REHUF 

(Teto) 
7.683.655,92 3.841.827,96 

IAC 11.232.000,00 5.616.000,00 

Média 

Comple- 

xidade 

45.168.332,20 21.600.000,00 

100% SUS 2.148.000,00 1.074.000,00 

FIDEPS 5.700.000,00 2.850.000,00 

FAEC SIA  2.075.317,67 0,00 1.058.398,90 0,00 

FAEC SIH 2.071.066,52 0,00 1.005.357,72 0,00 



REHUF 

(Portarias do 

MS) 

0,00 18.391.025,62 0,00 12.017.248,60 

Piso de Atenção 

Básica (PAB) 
100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Vigilância em 

Saúde (REVEH) 
0,00 55.000,00 0,00 5.000,00 

Ações Judiciais 11.889,00 54.617,42 0,00 13.744,20 

FNS 

(via FMS)                 

(1) 

Melhor em Casa 1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 530.000,00 0,00 530.000,00 

FES 

(via FMS)                      

(1) 

PRO-HOSP 0,00 10.502.529,29 

12.290.253,77 

0,00 2.038.583,81 

4.532.551,19 

PRO-URGE 950.016,30 150.856,37 376.512,32 149.836,24 

Triagem 

Auditiva 

Neonatal 

0,00 222.494,60 0,00 72.001,87 

Cirurgias 

Cardiov. 

Pediátricas 

0,00 325.162,13 0,00 0,00 

Extrapola-   

mento de 

Oncologia 

0,00 0,00 135.155,62 0,00 

Casa de Apoio à 

Gestante 
0,00 139.195,08 0,00 0,00 

Reforço de 

Custeio 
0,00 0,00 1.596.817,77 

 

Odonto -

Anestesia ou 

Sedação 

0,00 0,00 0,00 163.643,56 

FMS 
Órtese e Prótese 

(Judicial) 
0,00 508.810,86 508.810,86 0,00 171.982,66 171.982,66 

TOTAL GERAL 123.077.697,31 30.349.691,37 153.427.388,68 60.389.906,68 14.632.040,94 75.021.947,62 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI. 

(1) Recursos do FNS e do FES transferidos para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e posteriormente repassados para o HCU. 

 

No período analisado, de 01/01/2015 a 30/06/2016, em torno de 80% da totalidade dos 

recursos do SUS para o HCU foram repassados à Faepu. Por outro lado, não ocorreram 

repasses de recursos da área de educação (ou seja, oriundos de orçamentos de unidades 

vinculadas ao Ministério da Educação, como UFU, Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares – Ebserh e Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC) 

objetivando o apoio da Faepu ao funcionamento do HCU. 

 

Quanto à gestão dos recursos, verificou-se que a Faepu utiliza as mesmas contas bancárias 

em que foram repassados os recursos do SUS, em especial a Conta nº 70417-2 da Agência nº 

4202-1 do Banco do Brasil, por meio da qual se gerenciou a maioria dos recursos recebidos 

no período analisado. Em que pese eventuais ocorrências de transferências financeiras de 

parte dos recursos para outras contas da própria Faepu, a título de “empréstimos”, ficou 

comprovado que a Fundação providenciou a devida devolução dos recursos à “Conta SUS”. 

No período analisado de 01/01/2015 a 30/06/2016, não foi identificada situação de desvio de 

finalidade na utilização dos recursos do SUS pela Faepu. 

 

Com base em análises efetuadas pela equipe de fiscalização e em informações prestadas pelo 

HCU e pela Faepu, foi possível identificar os fatos, relatados nas constatações a seguir, que 

impactam ou impactaram negativamente no financiamento das atividades do Hospital e que, 

portanto, direta ou indiretamente, contribuíram para agravar o quadro de restrições aos 

serviços prestados no Hospital. 

 



Ao final deste Relatório, estão expostos dois assuntos considerados relevantes para o 

entendimento da atual situação do HCU: o primeiro trata da fragilidade jurídica do Convênio 

firmado entre UFU e Faepu para viabilizar os repasses dos recursos do SUS para a 

Fundação; e o segundo, sobre a questão patrimonial do Hospital. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Inconsistências no processo de contratualização do HCU pelo Gestor Municipal 

do SUS. 
 

Fato 
 

A integração do Hospital de Clínicas (HCU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

com o Sistema Único da Saúde (SUS) apresenta inconsistências no processo de formalização 

da contratualização que fragilizam a formação do vínculo e prejudicam a regulação e o 

controle dos serviços prestados à população. 

 

No âmbito da saúde pública brasileira, a contratualização é o processo de formalização da 

relação entre o gestor público de saúde e os hospitais integrantes do SUS sob sua gestão, 

sendo colocada como eixo estruturante da Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), conforme definição da Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, 

art. 7º, inc. V. Especificamente no caso dos hospitais de ensino, a contratualização é o meio 

pelo qual o representante legal do hospital de ensino e o gestor local do SUS estabelecem 

metas quantitativas e qualitativas do processo de atenção à saúde, de ensino e pesquisa e de 

gestão hospitalar.  

 

O Convênio de Cooperação Técnico-Administrativo nº 201/2004, firmado em 30 de 

dezembro de 2004 entre a UFU (CNPJ 25.648.387/0001-18) e o Município de 

Uberlândia/MG, representado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Município de 

Uberlândia/MG (CNPJ 18.431.312/0013-59), formalizou o processo de contratualização do 

HCU. O objeto definido no Convênio foi “integrar formalmente o Hospital no SUS e definir 

a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando 

a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a macrorregião de 

saúde, na qual está inserido, indissociavelmente das condições de ensino, pesquisa e 

extensão, conforme previsto nas Portarias MEC/MS nº 1.000, nº 1006 e nº 1.703”. 

 

Desde 2004, o Convênio sofreu diversos aditivos, sendo que atualmente o vínculo está 

regulamentado pelo 13º Termo Aditivo, assinado em 29 de dezembro de 2015 para vigência 

durante o exercício de 2016, do qual faz parte o “Plano Operativo Anual do Complexo de 

Atenção à Saúde da Universidade Federal de Uberlândia – Ano 2016” (POA 2016). 

 

Considerando este contexto, o processo de análise do Convênio nº 201/2004 permitiu a 

identificação de inconsistências e impropriedades, as quais são listadas a seguir por meio de 

tópicos para permitir uma melhor compreensão. 

 

MOTIVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA FAEPU 

 

Destaca-se que, além dos dois partícipes originais, a Fundação de Assistência, Estudo e 

Pesquisa de Uberlândia (Faepu) foi incluída no Convênio – como 

“concedente/mantenedora” do Hospital – a partir do 8º Termo Aditivo, assinado em 30 de 

julho de 2010, portanto, cinco anos e meio depois da assinatura do Convênio. O Aditivo 



registra, como objetivo da inclusão, “atender a Lei 12.101/2009 e o Decreto nº 7.237/2010, 

no que diz respeito a certificação da FAEPU como entidade beneficente para fins de 

isenção de contribuição para a Seguridade Social – parte patronal, conforme dispõe os arts. 

22 e 23 da lei nº 8.212, de 24/07/1991”. 

 

Nota-se que a justificativa para a integração da Faepu ao Convênio está calçada 

exclusivamente na necessidade de garantir-lhe a certificação como entidade beneficente de 

assistência social para obtenção de vantagens fiscais relacionadas à isenção de contribuições 

para a seguridade social. No Aditivo não há nenhuma menção a possíveis interesses 

recíprocos entre a Fundação, o Hospital e o Município de Uberlândia/MG na consecução do 

objeto do Convênio nº 201/2004, qual seja, integrar o HCU ao SUS. 

 

IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Conforme a redação dada pelo 13º Termo Aditivo à Cláusula Sexta do Convênio nº 

201/2004, o modelo remuneratório adotado segue a determinação da Portaria GM/MS nº 

3.410/2013, art. 16, para utilização de orçamentação parcial, composta por um valor pré-

fixado e outro pós-fixado. Desta forma, o valor anual estimado no Aditivo para 2016 foi de 

R$115.200.967,92, sendo que R$44.109.312,00 (38,3%) integram o valor pós-fixado, cujo 

pagamento ocorre em conformidade com a produção mensal dos procedimentos de alta 

complexidade. 

 

Os demais R$71.091.655,92 (61,7%) correspondem ao valor pré-fixado, composto pelos 

procedimentos de média complexidade (média mensal de produção), pelo Incentivo à 

Contratualização do Ministério da Saúde, pelo Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do 

Ensino e Pesquisa (Fideps), pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários (Rehuf), pela atenção básica e pelo custeio dos Serviços de Verificação de 

Óbito (SVO) prestados ao município. Deste valor pré-fixado, 15% está vinculado ao 

“cumprimento das metas qualificativas e quantificativas” discriminadas no POA. 

 

O somatório dos valores pós-fixado e pré-fixado constitui o que o Ministério da Saúde 

denomina “Pagamento do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar”, que, no caso em tela, se direciona ao HCU. Há, contudo, outros recursos de 

origem federal, denominados “extrateto”, que não foram previstos no POA de 2016. Tais 

recursos referem-se a: valores estimativos de financiamento via Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (Faec); previsão de repasses do Fundo Nacional de Saúde para 

o Rehuf em sua forma convencional, ou seja, com base em portarias do Ministério da Saúde; 

e valores fixos mensais do incentivo financeiro para a Rede de Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar de Interesse Nacional (Reveh) e do incentivo para funcionamento do Centro de 

Atenção Psicossocial (Caps Luizote de Freitas). 

 

Em relação aos recursos de origem estadual, o aditivo relata apenas os termos de 

compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, sem 

especificar os valores, a periodicidade e a metodologia das transferências para o HCU. O 

Convênio nº 201/2004 e seus aditivos são silentes em relação ao envolvimento de recursos 

municipais para consecução do objeto acordado. 

 

Estas falhas relativas à identificação apenas parcial dos recursos que compõe o orçamento 

do HCU impossibilitam a identificação da integralidade dos recursos disponíveis para 

custeio e investimento e prejudicam a utilização gerencial dos instrumentos que compõem o 



Convênio nº 201/2004, dificultando análises de orçamento, despesas e custos envolvidos na 

operacionalização do Hospital e trazendo sérios prejuízos ao processo de transparência na 

gestão de equipamento fundamental para o SUS na região. 

 

Além disto, tal fato configura-se como descumprimento da regra estabelecida na Portaria 

GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013: 

 

“Art. 14. Todos os recursos públicos de custeio e investimento que compõe o 

orçamento do hospital serão informados no instrumento formal de 

contratualização, com identificação das respectivas fontes, quais sejam, federal, 

estadual, distrital ou municipal”. 

 

DEFINIÇÃO INADEQUADA DA ESTRUTURA FÍSICA CONTRATUALIZADA 

 

O POA 2016 é o instrumento que materializa a contratualização do “Complexo de Atenção à 

Saúde da Universidade Federal de Uberlândia”, registrando as características gerais dos 

serviços e atividades pactuadas e explicitando as diretrizes e metas físico-orçamentárias e de 

qualidade estabelecidas para as áreas de atuação de assistência, gestão, ensino e pesquisa e 

avaliação.  

 

Esta referência ao ente contratualizado como “Complexo de Atenção à Saúde da 

Universidade Federal de Uberlândia” não é tecnicamente adequada porque este “Complexo” 

não tem existência jurídica e/ou administrativa e, portanto, não tem capacidade de assumir 

direitos e obrigações. Esta inadequação é corroborada pelo fato de o ente partícipe do 

Convênio nº 201/2004, ao qual o POA 2016 está vinculado, ser a Universidade Federal de 

Uberlândia (CNPJ 25.648.387/0001-18). 

 

Desconsiderando a inadequação do termo, as unidades de saúde que comporiam o 

“Complexo”, conforme estabelecido no item 2.1 do POA, estão relacionadas no quadro 

seguinte. 

 

Quadro – Rol de unidades do “Complexo de Atenção à Saúde da UFU” 

Unidade CNES Serviços (POA 2016) 
Atendimento 

(CNES) 

Unidade de internação 

- HC/UFU 
2146355 

Dispõe em sua capacidade instalada de 520 

leitos distribuídos conforme a atenção que 

objetiva prestar assistência à população. 

Apresenta sua distribuição de leitos em clínica 

médica, cirúrgica, gineco-obstetrícia, pediatria, 

UTI adulto, UTI pediátrica, berçário e UTI 

neonatal. 

Ambulatorial, 

internação, 

SADT, 

urgência. 

Ambulatório Amélio 

Marques 
2146339 

Desenvolve as ações de média e alta 

complexidade, sendo também referência nas 

especialidades pactuadas para micro e 

macrorregião. 

Ambulatorial, 

SADT. 

Caps AD – Luizote de 

Freitas 
5945011 

É responsável pelo atendimento psicossocial 

álcool e drogas aos usuários dos setores sul e 

oeste do município que deverá ocorrer 

preferencialmente em três turnos (...) para 

atenção integral aos usuários de álcool e outras 

drogas, ofertando suporte e qualificação às 

equipes da atenção primária à saúde. 

Ambulatorial 

Centro de Saúde Escola 2146363 A integração com a SMS Uberlândia proposta Ambulatorial 



Jaraguá por meio de uma gestão compartilhada visa o 

desenvolvimento inter e multiprofissional 

necessário a organização do processo de 

trabalho articulado com a APS do município de 

Uberlândia, com capacidade assistencial 

adequada ao território. 

Centro de Referência 

Nacional em 

Dermatologia Sanitária 

– CREDESH 

– 

Serviço de referência em dermatologia sanitária 

e hansenologia, prestado por uma equipe 

multiprofissional e multidisciplinar que realiza 

atendimento, controle, prevenção e reabilitação 

de pacientes com hanseníase e dermatoses de 

interesse sanitário. 

(*) 

Hospital Odontológico 

da Universidade 

Federal de Uberlândia 

2209179 

Tem por objetivo executar atividades essenciais 

à saúde, prestadas aos usuários do SUS sem área 

de abrangência definida. O pronto socorro 

odontológico é referência para a macrorregião 

de saúde. 

Ambulatorial, 

internação, 

SADT, 

urgência. 

Unidade de Tratamento 

Oncológico (Hospital 

do Câncer) 

2146347 

Unidade de tratamentos oncológicos é um setor 

do HC/UFU que é referência em atendimento 

ambulatorial e hospitalar, e mantém uma 

parceria com a ONG Grupo Luta pela Vida. 

(**) 

Unidade Diálise 

Hemodiálise 
2146371 

Serviço de hemodiálise ou diálise peritoneal 

domiciliar de assistência aos pacientes com 

insuficiência renal crônica. O atendimento 

oferecido é multiprofissional com visitas 

domiciliares, seguimento nutricional e 

psicoterápico, além do apoio social. 

Ambulatorial, 

SADT. 

Fonte: Elaborado pela CGU, com base no POA 2016 e em consulta realizada ao Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 03/10/2016. 

Obs.: (*) O Credesh não está registrado no CNES. 

(**) O Hospital do Câncer está com o registro no CNES desativado desde dezembro de 2010. 

 

Nota-se que a escolha do rol de unidades do POA não seguiu critérios objetivos por colocar 

em patamar idêntico unidades de naturezas distintas, estruturadas em diferentes níveis 

hierárquicos e organizacionais e com graus diversos de autonomia administrativa, além de 

possuírem modelos distintos de remuneração pela prestação dos serviços. Desta forma, o 

POA considera como unidades desde serviços/setores do próprio Hospital, como a unidade 

de diálise, até órgãos sem vinculação direta ao HCU, como o Hospital Odontológico. Da 

mesma forma, não considera a existência de cadastramento no CNES ou a independência 

administrativa como critérios de seleção, demonstrando que não há coerência técnica e/ou 

organizacional no estabelecimento da estrutura contratualizada no POA. 

 

Esta opção de contratualização como um complexo hospitalar gerou implicações por tratar 

igualmente prestadores de serviços com nível de complexidade diferentes (atenção básica e 

média e alta complexidade) e por considerar como se estivessem sob uma única gestão 

entidades de personalidades jurídica e administrativa distintas. Tal fato é agravado pelo fato 

de o POA 2016 não estabelecer metas e indicadores específicos por unidade, impedindo 

qualquer avaliação isolada sobre a quantidade e a qualidade dos serviços prestados pelas 

unidades relacionadas. 

 

DISPERSÃO DE ESFORÇOS EM UNIDADES DE CARÁTER NÃO HOSPITALAR 

 

Para minimizar as incompatibilidades de caráter técnico e administrativa no processo de 

contratualização, citadas no tópico anterior, a SMS de Uberlândia/MG e a UFU deveriam 

priorizar a contratação exclusivamente do HCU, limitando-se a incluir no Convênio as 

unidades e as ações e serviços de saúde efetivamente prestados e gerenciados pelo Hospital, 



conforme organograma da instituição. A contratualização centrada no HCU permitiria assim 

otimizar o gerenciamento das ações e serviços hospitalares, facilitando o processo de 

regulação e permitindo maior controle sobre a quantidade e a qualidade dos serviços 

prestados aos usuários do SUS. 

 

Neste sentido, as unidades ligadas à UFU que prestam serviços de atenção básica, como o 

Centro de Saúde Escola Jaraguá, ou especializada, como o Centro de Atenção Psicossocial 

(Caps Luizote de Freitas) e o Credesh, deveriam ser extirpadas do Convênio do HCU e 

tratadas conforme a legislação aplicável a cada caso, em decorrência, principalmente, de 

possuírem fontes próprias de financiamento, desvinculadas dos recursos do Bloco de Média 

e Alta Complexidade estabelecido na Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007. 

 

O próprio POA 2016, referente ao HCU, omite, na definição dos leitos, equipamentos e 

vagas disponibilizados aos usuários estabelecida no item 4 – “Plano de Prestação de 

Serviços”, a capacidade e as disponibilidades do Centro de Saúde Escola Jaraguá, Caps 

Luizote de Freitas e do Credesh, indicando a pouca representatividade e importância de tais 

unidades para o processo de contratualização do denominado “Complexo Hospitalar”.  

 

Solução que se apresenta para os casos do Centro de Saúde Escola Jaraguá e do Caps 

Luizote de Freitas seria a assunção integral das unidades e dos serviços pelo município de 

Uberlândia/MG, visto que a Prefeitura é o ente responsável pela operacionalização de tais 

estratégias na esfera municipal, conforme definido na Política Nacional de Atenção Básica 

(Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011) e na Rede de Atenção Psicossocial 

(Portaria GM/MS nº 1.190, de 4 de junho de 2009, e Portarias GM/MS nº 3.088 e 3.089, 

ambas de 23 de dezembro de 2011). 

 

Como consequência, para a manutenção das atividades de ensino e pesquisa da UFU 

desenvolvidas atualmente nestas unidades, as partes – Prefeitura de Uberlândia/MG e UFU – 

formalizariam acordo específico para permitir aos alunos da Universidade executar suas 

atividades acadêmicas na rede municipal.  

 

De forma semelhante, o Hospital Odontológico, por ter autonomia administrativa em relação 

ao Hospital de Clínicas, poderia dispor de instrumento de convênio específico para sua 

contratualização ao SUS, permitindo melhor regulação e controle dos serviços prestados à 

população. 

 

Estas medidas de desmembramento do denominado “Complexo Hospitalar” não encontram 

justificativas apenas nas possíveis melhorias no gerenciamento, regulação e controle dos 

serviços contratualizados, mas fundamentalmente garantiriam que os recursos financeiros 

estabelecidos no Convênio sejam concentrados efetivamente nas ações e serviços 

hospitalares prestados pelo HCU. 

 

IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÕES À REGULAÇÃO EXERCIDA PELAS SECRETARIAS 

MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE 

 

O processo de contratualização deve respeitar a diretriz da PNHOSP (Portaria GM/MS nº 

3.390/2013) de acesso regulado às ações e serviços de saúde, a qual, inclusive, foi 

estabelecida pelo Ministério da Saúde como requisito para a certificação como hospital de 

ensino. A Portaria Interministerial MS-MEC nº 285, de 24 de março de 2015, determina aos 

hospitais de ensino disponibilizar os serviços contratualizados para regulação do SUS (art. 



5º, inc. VI); regra esta já prevista na Portaria Interministerial MS-MEC nº 1.006/2004, a qual 

exige a manutenção, sob regulação do gestor local do SUS, da totalidade dos serviços 

contratados (Anexo, item I, alínea i). 

 

A construção teórica do POA 2016 atende as prerrogativas legais citadas, afirmando em 

diversos momentos o compromisso de garantir o acesso aos serviços contratualizados por 

meio dos sistemas municipal e estadual de regulação. Isto acontece, por exemplo, no item 

2.2 – “Compromissos Gerais do Complexo de Atenção à Saúde da UFU”, quando é 

colocado como um dos compromissos “garantir acesso dos usuários, aos serviços, 

ambulatoriais e hospitalares de natureza eletiva, disponibilizados ao SUS/SMS/Uberlândia, 

por meio exclusivo da Regulação Municipal e/ou Estadual”; ou no item 4.1 – “Rede de 

Atenção à Saúde”, que determina na alínea ‘b’ “alocar nas Centrais de Regulação da SMS 

toda a capacidade pactuada de forma e continua do Complexo dê Atenção à Saúde da UFU, 

tanto ambulatorial-quanto hospitalar, por meio informatizado. Portanto, o acesso a todos 

os recursos contratados será realizado por meio do Complexo Regulador Municipal, sendo 

atendidas as demandas de ensino, pesquisa e extensão”; ou no item 4.2 – “Atenção 

Ambulatorial”, que coloca como característica do “Complexo de atenção à Saúde da UFU” 

na rede ambulatorial “100% disponibilizado ao SUS e regulado pela SMS”. 

 

O Plano de Prestação de Serviços (item 4 do POA 2016), porém, ao destinar as vagas e/ou 

capacidades disponíveis para a regulação, não cumpre integralmente as portarias do 

Ministério da Saúde, nem as regras estabelecidas no próprio POA. Os dados acordados no 

plano não privilegiaram a regulação pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia 

(SMS) ou pela Secretaria de Estado da Saúde porque grande parte da capacidade disponível 

para consultas ambulatoriais foi dedicada ao controle pelo Hospital. 

 

O Plano estabelece nos Quadro 1, que integra o tópico 4.2 – “Atenção Ambulatorial, a 

disponibilidade de consultas ambulatoriais por especialidade, destinando, no caso geral, 40% 

das vagas para regulação da SMS e os 60% restantes para gerenciamento de “retornos e 

egressos” pelo próprio Hospital. No caso específico da pediatria (Quadro 2), a relação ainda 

é mais desfavorável à SMS, que fica apenas com 38% das disponibilidades. 

 

Para o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT) e a Atenção Hospitalar, outros dois 

grupos com disponibilidades registradas no POA 2016, o Plano de Prestação de Serviços 

destina a totalidade dos exames ambulatoriais e de alta complexidade e dos procedimentos 

cirúrgicos hospitalares para regulação pela SMS, não sendo citadas vagas para 

gerenciamento pela direção do HCU. 

 

Neste contexto, deve ser considerado o fato de que a definição das vagas e da capacidade 

disponíveis na elaboração do POA 2016 foi feita de forma pouco criteriosa, desconsiderando 

a adoção de um padrão de unidade de serviço único, baseado preferencialmente nos itens 

padronizados da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, e apresentando 

erros grosseiros na construção dos quadros que definem a disponibilidade dos serviços 

contratualizados, como no caso da determinação de vagas em número superior à capacidade 

do Hospital (como acontece, por exemplo, no Quadro 2, que define a capacidade do hospital 

em 587 vagas e disponibiliza 1.431 oportunidades). 

 

Estas inconsistências prejudicam o acesso da população aos serviços prestados porque 

reduzem a disponibilidade de vagas para regulação da SMS, ampliando a possibilidade de 

ocorrência de descumprimentos de prioridades de atendimento por ingerências decorrentes 



de fatores externos ao processo de regulação e dificultando a adoção de mecanismos 

eficientes de controle e avaliação dos serviços prestados. 

 

CONSTRUÇÃO INADEQUADA DE METAS E INDICADORES 

 

O item 7 do POA 2016 estabeleceu as metas e indicadores para a avaliação e o 

monitoramento do Convênio nº 201/2004, agrupando-os por áreas com pontuação específica 

para apuração da nota final do Hospital: Assistência (1.800 pontos); Gestão e Avaliação 

(700 pontos); e Ensino e Pesquisa (300 pontos). 

 

O modelo de avaliação construído na contratualização privilegiou a fixação de indicadores 

voltados exclusivamente à apuração do atingimento das metas pactuadas, limitando a análise 

a fatores quantitativos da produção dos serviços, desprezando elementos que permitissem a 

avaliação qualitativa dos serviços prestados pelo Hospital. Tal falha decorre do processo de 

construção dos indicadores, conforme quadros dos itens 7.1 a 7.3, basear-se em “princípios 

de diretrizes” de caráter genérico e pouco elucidativo, em detrimento do uso como 

elementos indicadores do atingimento, ou não, de objetivos estratégicos traçados pelos 

administradores das entidades envolvidas.  

 

Assim, o POA 2016 optou pela utilização de indicadores como medidas de avaliação do 

cumprimento das metas pactuadas em lugar de buscar por medidas efetivas de desempenho 

em relação aos serviços hospitalares contratados e pagos. Esta incipiência pode ser 

comprovada, por exemplo, pela análise dos indicadores e metas adotados da área de 

Assistência, responsável por 64% da pontuação final do Hospital. 

 

Para avaliação da Assistência prestada pelo Hospital, o POA traçou dezessete indicadores 

para seis Princípios e Diretrizes (acesso, eficiência, efetividade, segurança, qualidade e 

centralidade no paciente), a respeito dos quais merecem destaque as inconsistências listadas 

a seguir: 

 

 nenhum dos indicadores relativos ao Acesso permite comparação entre os números 

de acessos regulados e não regulados pela SMS ou trata da avaliação do percentual 

da capacidade geral do Hospital efetivamente destinada à regulação da SMS, 

informações estas potencialmente importantes para avaliação do acesso ao serviços 

prestados pelo Hospital; 

 os dois indicadores relativos ao Acesso com maior representatividade na nota final 

do Hospital – “proporção de procedimentos cirúrgicos eletivos realizados em 

relação a lista de espera em traumato/ortopedia, cardiologia, varizes, hérnia, 

colecistectomia e neurocirurgia” e “Manter-se integrado ao sistema municipal de 

regulação de urgência e emergência” – tratam de questões relacionadas ao número 

de cirurgias eletivas e ao registro das internações de urgência e emergência, itens 

que, apesar da inegável importância, não justificam representatividade tão 

significativa em relação à nota final; 

 para avaliação da qualidade dos serviços prestados, foram usados dois indicadores 

relacionados a áreas específicas e restritas – cesáreas em primíparas e captação de 

órgãos e tecidos – que não permitem inferências sobre o todo, tornando inócua ou 

pouco representativa a avaliação realizada por intermédio de tais indicadores; 

 os indicadores utilizados no POA 2016 para medida da eficiência estão expressos em 

taxas que restringem a análise a informações sobre a tendências na ocupação de 

vagas em leitos e salas de cirurgia e sobre o tempo de permanência por clínica, não 



permitindo qualquer outra inferência de caráter gerencial ou operacional sobre o grau 

de eficiência obtido e sobre possibilidades de melhoria nos serviços prestados na 

assistência à saúde da população; 

 a utilização de um único indicador – “redução da taxa de mortalidade institucional” 

– para avaliação da efetividade é uma solução simplista, que, por estar sujeita a um 

grande campo de variáveis, traz forte grau de subjetividade à avaliação da assistência 

prestada pelo Hospital sob este aspecto, até porque o indicador relaciona-se ao 

resultado obtido e não aos fatores e variáveis que o influenciaram, informação que 

seria muito mais útil à avaliação; 

 a utilização de um único indicador – “investigar 100% dos óbitos infantis” – para 

avaliação da segurança parece ser insuficiente para embasar uma conclusão sobre a 

assistência prestada pelo Hospital neste viés, além de não fazer qualquer referência 

aos objetivos pretendidos pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

estabelecido na Portaria GM/MS nº 529, de 1º de abril de 2013. 

 

Este rol de inconsistências, analisado em seu conjunto, demonstra a incipiência e imprecisão 

dos indicadores adotados para servir à avaliação dos serviços de assistência hospitalar 

prestados aos usuários do SUS. Tornam evidente ainda a pouca utilidade do conjunto para 

uso gerencial pela diretoria do HCU ou pela a gerência da SMS, indicando que o POA 2016 

serve apenas, e principalmente, como instrumento de referência para apuração dos serviços 

prestados, em detrimento de tornar-se uma ferramenta gerencial de apoio à gestão da saúde e 

de ampliação da transparência sobre os recursos públicos aplicados. 

 

INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE INCENTIVO AO AUMENTO E À 

QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O Convênio nº 201/2004 e seus respectivos planos operativos anuais são omissos em relação 

ao estabelecimento de um sistema de incentivos para o prestador, abstendo-se da adoção de 

mecanismos de retribuição financeira aplicáveis em caso de obtenção de melhorias na 

qualidade ou na performance dos serviços hospitalares prestados à população. 

 

Também não há estimulo no Convênio para que o Hospital adote acordos internos de 

produtividade, eficiência e qualidade com seus diversos setores e unidades, de forma a 

comprometer os recursos humanos com a melhoria de resultados nas metas e indicadores da 

contratualização. Tais acordos internos são fundamentais para melhoria do desempenho 

institucional do HCU, pois compartilham com todos os colaboradores a responsabilidade 

pelos serviços prestados, desonerando a alta direção da atribuição exclusiva sobre a 

qualidade e quantidade dos serviços prestados aos usuários do SUS e à comunidade 

acadêmica. 

 

Sobre esta questão, o anexo da Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.006/2004 determina 

que, dentre os aspectos centrais da gestão dos mecanismos de gerenciamento e 

acompanhamento das metas físicas e de qualidade acordadas entre instituição e gestor, a 

contratualização deve contemplar: 

 

a) “elaboração do plano diretor de desenvolvimento da gestão, assegurando a 

participação dos funcionários, docentes e discentes; 

b) elaboração de planejamento hospitalar em conjunto com a equipe multiprofissional 

visando às metas setoriais específicas para cada área de atuação; 



c) aplicação de ferramentas gerenciais que induzam à horizontalização da gestão, à 

qualificação gerencial e ao enfrentamento das questões corporativas, incluindo 

rotinas técnicas e operacionais, sistema de avaliação de custos, sistema de 

informação e sistema de avaliação de satisfação do usuário”. 

 

FALHAS FORMAIS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO POA 2016 

 

O processo de contratualização do HCU, formalizado por meio do Convênio e seu 

respectivo POA, apresentam ainda inconsistências de caráter formal, com impacto direto 

e/ou indireto nos processos de regulação, acompanhamento e controle do acordo firmado 

entre as partes. 

 

As principais falhas encontradas são relacionadas a seguir e referem-se a descumprimentos 

de dispositivos da Portaria GM/MS nº 3.410/2013 e inconsistências formais na construção 

do instrumento de contratualização (termo de convênio) e no Documento Descritivo (POA 

2016). 

 

a) Os instrumentos formalizadores do vínculo não definem a área territorial de 

abrangência e a população de referência do HCU conforme estabelecido no art. 5º, 

inc. I da Portaria GM/MS nº 3.410/2013; 

b) O POA 2016 não descreve completamente a estrutura física, tecnológica e de 

recursos humanos envolvidas na contratualização do HCU conforme exige o art. 26, 

inc. IV da Portaria GM/MS nº 3.410/2013, sendo omissa principalmente em relação à 

quantificação e qualificação dos profissionais disponíveis, aos procedimentos, ações 

e serviços disponibilizados e à gama de equipamentos acessíveis aos serviços; 

c) As metas e os indicadores que integram o POA 2016 não foram elaborados segundo 

uma base comum, sendo construídas ora por especialidade médica, ora por 

procedimento da tabela SUS, fato que impossibilita a construção de relatórios 

gerenciais consolidados sobre a produção hospitalar pela falta de uniformização e 

padronização dos dados. Além disso, os quadros de metas do POA apresentam 

deficiências em relação ao claro e inequívoco estabelecimento das unidades 

empregadas (mensal, anual, etc.) para medida ou mesmo em relação à 

compreensibilidade do compromisso firmado, havendo casos de compromisso em 

forma textual, de caráter apropriado a diretrizes e objetivos e não a metas e 

indicadores;  

d) O POA 2016 opta pelo registro de dados históricos de produção para balizar a 

previsão de disponibilidades para o exercício em planejamento, porém, utiliza-se de 

uma série histórica muito reduzida (dois anos) e não são apostas justificativas para 

casos em que a demanda estimada não guarda coerência com os valores médios de 

produção, como quando há determinação de vagas em número superior à capacidade 

declarada; 

e) Não há estabelecimento de regras claras e objetivas de prestação de contas sobre os 

serviços executados e resultados obtidos, dificultando o monitoramento e a avaliação 

previstos art. 5º, inc. I, da Portaria GM/MS nº 3.410/2013; 

f) Não há metas e indicadores estabelecidos que estimulem o atendimento aos incisos 

XIV a XVI do art. 5º da Portaria GM/MS nº 3.410/2013, no que se refere à promoção 

de prática de ensino-serviço associada a rede de atenção à saúde, à oferta de vagas 

para estágio, principalmente residências, e ao estímulo à pesquisa. 

 



O processo de contratualização do HCU falha em relação ao estímulo do controle social, 

porque não atende ao determinado no art. 10, inc. IX, da Portaria Interministerial MS/MEC 

nº 285, de 24 de março de 2015, em relação à inserção, no termo de convênio ou no plano 

operativo, de mecanismo ou garantia para atuação da sociedade organizada no 

acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelo HCU aos usuários do SUS. 

 

Outro ponto importante sobre o processo de contratualização do HCU que merece destaque 

são os prazos incoerentes de vigência registrados historicamente nos termos aditivos e 

planos operativos ao longo dos anos. Desde a assinatura do termo original do Convênio nº 

201/2004, as partes atualizaram periodicamente as condições pactuadas por meio da edição 

de termos aditivos e novos planos operativos.  

 

O quadro seguinte demonstra os documentos firmados ao longo dos anos e suas respectivas 

vigências.  

 

Quadro – Termos aditivos e planos operativos relativos ao Convênio nº 201/2004. 

Termos aditivos Planos operativos anuais 

Nº Data Objeto Vigência Data Exercício 

Termo 

original 
30/12/2004 Contratualização do HCU 

30/12/2004 a 

30/12/2009 
Outubro/2004 2005 (*) 

1 04/07/2005 
Altera recursos financeiros e 

metas físicas do POA. 
– – – 

2 01/11/2006 
Altera recursos financeiros e 

outras condições. 
– Dezembro/2006 2007 

3 22/11/2007 Altera recursos financeiros. – – – 

4 02/01/2008 
Altera recursos financeiros e 

atualiza o POA. 
– Janeiro/2008 2008 

5 12/01/2009 Altera recursos financeiros. – – – 

6 06/05/2009 Altera recursos financeiros. – – – 

7 30/12/2009 

Altera recursos financeiros, 

atualiza o POA e prorroga 

vigência. 

01/01/2010 a 

31/12/2014 
Janeiro/2010 2010 

8 30/07/2010 Inclusão da Faepu – – – 

9 02/08/2010 Altera recursos financeiros. – – – 

10 09/12/2010 

Altera recursos financeiros, 

atualiza o POA e prorroga 

vigência 

01/01/2011 a 

31/12/2011 
Janeiro/2011 2011 

11 30/12/2013 

Altera recursos financeiros, 

atualiza o POA e prorroga 

vigência 

01/01/2014 a 

31/12/2014 
Janeiro/2014 2014 

12 30/12/2014 

Altera recursos financeiros, 

atualiza o POA e prorroga 

vigência 

01/01/2015 a 

31/12/2015 
(não datado) 2015 

13 29/12/2015 

Altera recursos financeiros, 

atualiza o POA e prorroga 

vigência 

01/01/2016 a 

31/12/2016 
(não datado) 2016 

Fonte: Elaborado pela CGU, com base nos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de 

Uberlândia/MG. 

Obs.: (*) O POA foi estendido para o exercício de 2006, conforme condições estabelecidas no 2º 

termo aditivo, cláusulas quarta e quinta. 

 

Conforme se depreende dos dados organizados no quadro anterior, a contratualização do 

HCU sofreu soluções de continuidade em sua vigência desde a assinatura do termo original 

de Convênio, firmado em 30 de dezembro de 2004 para vigorar durante cinco anos, 



prorrogados por mais cinco anos, até 31 de dezembro de 2014, por meio do 7º termo aditivo. 

Porém, antes do fim dessa prorrogação, o 10º termo aditivo, de 9 de dezembro de 2010, 

alterou a vigência do Convênio, determinando-a para vigorar de janeiro a dezembro de 2011. 

Findado este exercício de 2011, não foram determinados novos períodos de vigência para os 

exercícios de 2012 e 2013, gerando uma interrupção na vigência do Convênio só corrigida 

pelo 11º termo aditivo, firmado em 30 de dezembro de 2013, que fixou a validade do termo 

para o período de janeiro a dezembro de 2014. Desde então, a vigência tem sido anualmente 

regulamentada por termos aditivos, sem interrupções. 

 

O processo de contratualização do HCU também sofreu soluções de continuidade em relação 

aos planos operativos, decorrentes da inexistência de tais instrumentos relativos aos 

exercícios de 2009, 2012 e 2013, bem como de registros nos termos aditivos sobre possíveis 

revalidações de planos de exercícios anteriores. 

 

Assim, as ocorrências de solução de continuidade e/ou sobreposição de prazos permitem 

inferências em relação ao caráter meramente formal dos instrumentos – convênio, aditivos e 

planos operacionais – na regulamentação do processo de contratualização visto os prazos 

vencidos ou sobrepostos sequer foram notados, ou corrigidos pela UFU ou pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS). 

 

CONCLUSÃO 

 

A contratualização do HCU, consubstanciada no Convênio nº 201/2004 e seus aditivos e 

planos operacionais, atende, no sentido formal, aos normativos estabelecidos pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação. Tais instrumentos, porém, apresentam uma série de 

deficiências em relação à definição das regras contratuais, ao estabelecimento de metas e 

indicadores de acompanhamento e à estimativa dos recursos financeiros que terminam por 

limitar sua utilização como instrumento de caráter gerencial e de controle, prejudicando a 

transparência na contratação dos serviços de atenção hospitalar. 

 

Neste contexto, há necessidade de reestruturação do termo de convênio e, principalmente, do 

plano operativo, visando implementação de melhorias para torná-los, efetivamente, 

instrumentos gerenciais de apoio à gestão, dinamizando os processos de regulamentação, 

controle e avaliação dos serviços prestados. Esta reestruturação deve considerar algumas 

premissas básicas na elaboração dos novos modelos para os instrumentos de 

contratualização do HCU, quais sejam:  

 

a) Inserção de informações sistematizadas sobre a estrutura de recursos humanos e 

materiais disponíveis no HCU para atendimento aos usuários do SUS; 

b) Sistematização da metodologia de fixação de disponibilidades de vagas e serviços 

prestados pelo HCU, estabelecendo um nível básico padronizado, de utilização 

obrigatória, preferencialmente idêntico ou compatível com os itens da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; que permitiria a construção de 

relatórios comparativos e consolidados em todos os níveis de atenção; 

c) Foco exclusivo na prestação de serviços hospitalares gerenciados pela direção do 

HCU; 

d) Explicitação dos percentuais das disponibilidades reguladas pela SMS e pelo próprio 

HCU, incluindo a transferência da marcação dos retornos para gerenciamento do 

gestor municipal, criando mecanismos que privilegiem a regulação pelos sistemas 

municipais e estaduais de regulação de forma a reduzir a influência dos setores do 



Hospital e barrar o empoderamento dos médicos em relação a desrespeitos da fila 

estabelecida para os usuários do SUS; 

e) Definição da estrutura e dos mecanismos internos de regulação do HCU nos 

instrumentos de contratualização, de forma a alinhar a atuação com os sistemas de 

regulação municipais e estadual; 

f) Previsão/estimativa integral dos recursos públicos destinados ao custeio de ações e 

serviços de saúde realizados no HCU, incluindo a caracterização da fonte (federal, 

estadual ou municipal) e da destinação; 

g) Formulação de metas e indicadores quali-quantitativos que realmente permitam a 

avaliação das áreas de assistência, gestão, ensino e pesquisa, voltados para a 

apuração de resultados efetivos em termos de qualidade dos serviços prestados pelo 

HCU; 

h) Inserção de metas e indicadores relacionadas a integração do sistema às redes de 

cuidado em operação no município e região; 

i) Inserção de metas e indicadores relacionadas ao gerenciamento dos recursos 

financeiros; 

j) Redução de textos introdutórios e explicativos no plano operativo, desnecessários ao 

instrumento pelo seu caráter direto e dinâmico. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Encontra-se em fase adiantada de negociação uma nova contratualização do HCU com o 

Gestor Municipal, onde as disposições da Portaria GM/MS n° 3.390/2013 estão sendo 

implementadas como forma de possibilitar uma definição clara das metas, indicadores e dos 

recursos financeiros relativos ao atendimento aos pacientes do SUS, buscando dar 

transparência na execução do objeto pactuado, bem como na melhoria da gestão e da 

regulação”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor afirmou estar em curso um novo processo de contratualização do HCU com o 

município de Uberlândia/MG, no qual estão sendo implementadas as disposições da Portaria 

GM/MS nº 3.390/2013.  

 

Dado o caráter geral da resposta apresentada, e o fato das medidas citadas ainda estarem na 

fase de implementação, torna-se necessário aguardar as efetivas alterações promovidas no 

processo de contratualização para avaliação sobre o possível saneamento das inconsistências 

apontadas neste relatório. 

 

Importante citar que uma parte importante no processo, o Gestor Municipal do SUS, não foi 

consultado em relação aos apontamentos deste Relatório, inclusive porque não constou na 

resposta encaminhada pelo HCU uma consulta e/ou anuência do Gestor Municipal sobre o 

assunto. 

 



Sugere-se, por fim, que, visando a construção de um referencial para elaboração de novos 

instrumentos de contratualização, as partes envolvidas devem procurar um benchmarking 

para melhorar os modelos atualmente em uso de convênio e plano operativo de forma a 

permitir que tais documentos atuem efetivamente como ferramentas gerenciais de auxílio na 

operacionalização dos compromissos firmados entre as partes, promovendo a qualificação 

da assistência e da gestão hospitalar de acordo com as diretrizes estabelecidas na PNHOSP. 

Uma primeira referência a ser considerada, com larga aplicação em hospitais universitários 

atualmente, pode ser o modelo utilizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh) em seus hospitais de ensino vinculados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Solicitar à Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia/MG a 

formalização de novo processo de contratualização do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia com o Sistema Único da Saúde, com foco exclusivo na prestação das 

ações e serviços de saúde efetivamente prestados e gerenciados pelo HCU, evitando, dessa 

forma, a inserção de unidades desvinculadas administrativamente da direção do Hospital, 

como o Hospital Odontológico, o Centro de Saúde Escola Jaraguá e o Caps Luizote de 

Freitas. 

 

Recomendação 2: Envidar esforços no sentido de transferir a gestão administrativa e técnica 

do Centro de Saúde Escola Jaraguá e do Caps Luizote de Freitas para a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia/MG, visto que tal entidade é responsável pela 

operacionalização de tais estratégias na esfera municipal, conforme definido na Política 

Nacional de Atenção Básica (Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011) e na 

Rede de Atenção Psicossocial (Portaria GM/MS nº 1.190, de 4 de junho de 2009, e Portarias 

GM/MS nº 3.088 e 3.089, ambas de 23 de dezembro de 2011). 

 

Recomendação 3: Incluir, no novo instrumento de contratualização do HCU com o SUS, a 

previsão/estimativa da integralidade dos recursos públicos destinados ao custeio de ações e 

serviços de saúde realizados no Hospital, incluindo a caracterização da fonte (federal, 

estadual ou municipal) e da destinação, conforme determinação disposta no art. 14 da 

Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013. 

 

Recomendação 4: Discriminar, no novo instrumento de contratualização do HCU com o 

SUS, toda a estrutura física, de recursos humanos e de equipamentos e materiais disponíveis 

no Hospital, detalhando a parcela destes que será efetivamente aproveitada no atendimento 

aos usuários do SUS. 

 

Recomendação 5: Explicitar, no novo instrumento de contratualização do HCU com o SUS, 

os percentuais das disponibilidades reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Uberlândia/MG e pelo próprio Hospital, privilegiando mecanismos que garantam a 

regulação pelos sistemas municipais e estaduais de regulação no intuito de reduzir 

influências internas e externas no processo que gerem desrespeitos da fila estabelecida para 

os usuários do SUS, seguindo determinação das Portarias Interministeriais MS-MEC nº 

1.006/2004 e nº 285/2015. 

 

Recomendação 6: Inserir, no novo instrumento de contratualização do HCU da UFU com o 

SUS, metas e indicadores relacionados: à integração do sistema às redes de cuidado em 

operação no município e região; ao gerenciamento dos recursos financeiros; e à qualificação 

e quantificação dos serviços prestados, de forma a permitir a avaliação das áreas de 



assistência, gestão, ensino e pesquisa, e a apuração de resultados em termos de qualidade 

dos serviços prestados pelo HCU. 

 

 

2.1.3. Atrasos em repasses financeiros para o HCU. 
 

Fato 
 

Das análises sobre a efetiva transferência das parcelas financeiras ao HCU, foi possível 

constatar atrasos nos repasses, conforme relatado a seguir: 

 

a) Atraso de um mês nos repasses pelo FNS dos valores que compõem o Teto Municipal. 

 

Dentre os diversos valores mensalmente transferidos pelos Fundos de Saúde para o HCU, 

destacam-se, em função do montante envolvido, as parcelas do denominado “Teto 

Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar”. 

 

Conforme exposto anteriormente na Tabela “Recursos do SUS Transferidos para o HCU”, 

há diversos valores de Programas/Incentivos que compõem o “Teto Municipal”, todos 

repassados à Faepu. Inclusive, a partir de agosto de 2016, os valores referentes ao Piso de 

Atenção Básica (PAB), ao Programa Melhor em Casa e ao Serviço de Verificação de Óbitos 

(SVO) passaram a integrar o referido “Teto Municipal”. 

 

Em análise sobre as descentralizações financeiras dos valores que compõem o “Teto 

Municipal”, efetuadas pelo FNS desde janeiro de 2014, constatou-se que os repasses 

geralmente ocorriam no início do mês de competência, à exceção somente ao final de cada 

exercício financeiro. Porém, atrasos progressivos nos repasses começaram a ocorrer no 1º 

semestre de 2015, culminando, a partir da competência Outubro/2015, com repasses 

somente ao final do mês. Atualmente, os repasses vêm ocorrendo apenas ao final do mês ou 

no início do mês seguinte. 

 

Quadro - Repasses dos valores referentes ao Teto Municipal 

Mês de 

Competência 

Data da 

Transferência             

(FNS para HCU) 

Data da 

Transferência          

(HCU para Faepu) 

Atraso 

(em dias) 

Janeiro-14 29/01/2014 30/01/2014 29 

Fevereiro-14 06/02/2014 07/02/2014 6 

Março-14 12/03/2014 13/03/2014 12 

Abril-14 08/04/2014 10/04/2014 8 

Maio-14 09/05/2014 09/05/2014 9 

Junho-14 06/06/2014 09/06/2014 6 

Julho-14 08/07/2014 09/07/2014 8 

Agosto-14 07/08/2014 08/08/2014 7 

Setembro-14 09/09/2014 09/09/2014 9 

Outubro-14 09/10/2014 10/10/2014 9 

Novembro-14 07/11/2014 07/11/2014 7 

Dezembro-14 30/12/2014 31/12/2014 30 

Janeiro-15 27/01/2015 27/01/2015 27 



Fevereiro-15 06/02/2015 10/02/2015 6 

Março-15 05/03/2015 09/03/2015 5 

Abril-15 13/04/2015 17/04/2015 13 

Maio-15 13/05/2015 14/05/2015 13 

Junho-15 15/06/2015 16/06/2015 15 

Julho-15 13/07/2015 14/07/2015 13 

Agosto-15 12/08/2015 13/08/2015 12 

Setembro-15 18/09/2015 18/09/2015 18 

Outubro-15 29/10/2015 29/10/2015 29 

Novembro-15 03/12/2015 04/12/2015 33 

Dezembro-15 29/12/2015 30/12/2015 29 

Janeiro-16 01/02/2016 02/02/2016 31 

Fevereiro-16 04/03/2016 07/03/2016 34 

Março-16 04/04/2016 06/04/2016 34 

Abril-16 29/04/2016 02/05/2016 29 

Maio-16 31/05/2016 01/06/2016 31 

Junho-16 30/06/2016 01/07/2016 30 

Julho-16 28/07/2016 29/07/2016 28 

Agosto-16 30/08/2016 01/09/2016 30 

Setembro-16 28/09/2016 30/09/2016 28 

Outubro-16 26/10/2016 27/10/2016 26 

Novembro-16 01/12/2016 02/12/2016 31 

Dezembro-16 10/01/2017 11/01/2017 41 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.  

 

O atraso, que ao final de 2015 e durante o exercício de 2016 alcançou um mês, é 

significativo, pois envolve um valor aproximado de 10 milhões de reais. Naturalmente, em 

uma situação de aperto financeiro como a apresentada pela Faepu (essa situação será exposta 

em item específico deste Relatório), o seu fluxo de caixa ficou ainda mais comprometido. 

Segundo informações prestadas pela Direção Executiva da Faepu:  

 

“(...) diversos compromissos começaram a serem pagos em atraso, gerando despesas 

financeiras não previstas e dificuldades com o relacionamento com nossos fornecedores. Os 

principais impactos foram:  

- Pagamento em atraso de encargos sociais – no período de setembro/2015 até maio/2016 

foi pago em multa e juros o valor de R$629.837,87 (ingressamos com processo na Justiça 

Federal e comunicamos o MPF). [Ministério Público Federal]. 

- Vários fornecedores mudaram a política de faturamento e de limites das carteiras de 

fornecimento para a Fundação.” 

 

b) Atrasos nos repasses de programa e incentivo específicos. 

 

b.1) Programa Melhor em Casa 

 

O HCU está habilitado para o recebimento anual de 12 parcelas mensais de R$106.000,00 

para o custeio de duas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar – EMAD I e uma 



Equipe Multiprofissional de Apoio – EMAP, vinculadas ao Programa Melhor em Casa, 

conforme definido por meio das Portarias GM/MS nº 1.620/2012 e 1.084/2013.  

 

Até o mês de agosto de 2016, os recursos do Programa eram repassados pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo Municipal de Saúde de Uberlândia (FMS), que, 

então, transferia os recursos para o HCU. Atualmente, os recursos do Programa são 

descentralizados diretamente pelo FNS para o HCU. 

 

Desde 2014, os recursos do Programa Melhor em Casa são transferidos pelo HCU para a 

Faepu. A Faepu firmou um convênio com a UFU para gerir os recursos, conforme extrato 

publicado no DOU de 19/02/2014, S.3, p.76. Este convênio, contudo, expirou ao final de 

2015. 

 

Todas as parcelas do Programa foram repassadas à Faepu, considerando como inicial a 

parcela referente ao mês de competência Julho de 2013. Foram identificados, contudo, 

atrasos desde o começo dos repasses, tanto por parte do FMS quanto pelo HCU/UFU. As 

parcelas de 2013 chegaram à Faepu somente após decorridos 187 dias, em média, da 

disponibilidade do recurso no FMS; as de 2014, após 53 dias em média; e as de 2015, 51 

dias. Os repasses das parcelas referentes ao exercício de 2016 voltaram a atrasar de forma 

significativa, em média 136 dias, considerando até o recebimento da Parcela nº 07/2016. 

 

Tabela - Atrasos nos repasses das parcelas financeiras do Programa Melhor 

em Casa 

Parcela 

Data da 

Transferência 

(FNS p/ FMS) 

Data da 

Transferência 

(FMS p/ 

HCU) 

Valor 

Transferido 

(em R$) 

Data da 

Transferência 

(HCU p/ Faepu) 

Valor 

Transferido 

(em R$) 

07/2013 29/08/2013 

30/12/2013 424.000,00 

04/04/2014 106.000,00 

08/2013 30/10/2013 09/05/2014 106.000,00 

09/2013 31/10/2013 

02/07/2014 424.000,00 
10/2013 29/11/2013 

11/2013 30/12/2013 06/01/2014 106.000,00 

12/2013 31/03/2014 
07/04/2014 212.000,00 

01/2014 31/03/2014 

02/07/2014 424.000,00 
02/2014 30/04/2014 13/05/2014 106.000,00 

03/2014 30/05/2014 
17/06/2014 212.000,00 

04/2014 03/06/2014 

05/2014 30/06/2014 
20/08/2014 212.000,00 28/08/2014 212.000,00 

06/2014 01/08/2014 

07/2014 29/08/2014 04/09/2014 106.000,00 16/09/2014 106.000,00 

08/2014 30/09/2014 13/11/2014 106.000,00 02/12/2014 106.000,00 

09/2014 31/10/2014 
06/02/2015 

424.000,00 

20/02/2015 212.000,00 
10/2014 02/12/2014 

11/2014 09/01/2015 
25/02/2015 17/03/2015 212.000,00 

12/2014 28/01/2015 

01/2015 04/03/2015 
24/04/2015 212.000,00 

22/05/2015 318.000,00 02/2015 08/04/2015 

03/2015 30/04/2015 13/05/2015 106.000,00 

04/2015 05/06/2015 14/07/2015 106.000,00 24/07/2015 106.000,00 

05/2015 31/07/2015 14/09/2015 
212.000,00 

25/09/2015 106.000,00 

06/2015 05/08/2015 15/09/2015 13/10/2015 106.000,00 

07/2015 30/09/2015 05/11/2015 106.000,00 11/11/2015 106.000,00 



08/2015 02/10/2015 02/12/2015 106.000,00 11/12/2015 106.000,00 

09/2015 30/10/2015 15/01/2016 106.000,00 17/02/2016 106.000,00 

10/2015 30/12/2015 

14/03/2016 318.000,00 18/03/2016 318.000,00 11/2015 01/03/2016 

12/2015 01/03/2016 

06/2016 08/06/2016 
24/06/2016 212.000,00 

16/11/2016 742.000,00 

01/2016 17/06/2016 

02/2016 30/06/2016 

19/07/2016 318.000,00 03/2016 30/06/2016 

04/2016 30/06/2016 

05/2016 30/06/2016 
22/08/2016 212.000,00 

07/2016 08/07/2016 

Parcela 

Data da 

Transferência 

(FNS p/ FMS) 

Data da 

Transferência 

(FNS p/ 

HCU) 

Valor 

Transferido 

(em R$) 

Data da 

Transferência 

(HCU p/ Faepu) 

Valor 

Transferido 

(em R$) 

08/2016 

Não se aplica. 

30/08/2016 106.000,00 

Não identificadas. 
09/2016 28/09/2016  106.000,00 

10/2016 26/10/2016 106.000,00 

11/2016 01/12/2016 106.000,00 

12/2016 Não recebida até 31/12/2016. Não se aplica. 

Total 4.346.000,00 Total 3.922.000,00 

Fonte: Elaborado pela CGU, com base em dados extraídos do Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI e sítio eletrônico do FNS. 

 

Os apontados atrasos nos repasses das parcelas vêm comprometendo o financiamento do 

Programa, na medida em que as atividades das equipes multiprofissionais são contínuas e os 

gastos ocorrem, mas os recursos não chegaram regularmente à Faepu, efetiva gestora. 

 

b.2) Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional – REVEH 

 

O Incentivo para a REVEH tem a finalidade de financiar um serviço público estratégico de 

vigilância em saúde em âmbito hospitalar. Conforme definido nos artigos do Capítulo II da 

Portaria GM/MS nº 183/2014, as ações têm por objetivo “detectar, de modo oportuno, as 

doenças transmissíveis e os agravos de importância nacional ou internacional, bem como a 

alteração do padrão epidemiológico em regiões estratégicas do país, desenvolvida em 

estabelecimentos de saúde hospitalares, que atuarão como unidades sentinelas”.  

 

Os valores para financiamento são determinados anualmente. Para o exercício de 2015, os 

repasses foram definidos pela Portaria GM/MS nº 57/2015; e, para 2016, pela Portaria 

GM/MS nº 1.129/2016. Em ambos os exercícios, ficou estabelecido o valor de R$5.000,00 

mensais.  

 

No período analisado, o próprio HCU foi gestor dos recursos, ou seja, os recursos da 

REVEH não foram transferidos à Faepu. A tabela a seguir apresenta os valores recebidos 

pelo HCU e os dias em atraso de envio das parcelas pelo FNS. 

 

Tabela – Parcelas de R$5.000,00 recebidas pelo HCU para as ações da 

REVEH 

Parcela Data Atrasos nos Repasses (1) 

01/2015 02/03/2015 29 dias 

02/2015 03/03/2015 2 dias 



03/2015 02/04/2015 1 dia 

04/2015 21/05/2015 20 dias 

05/2015 03/07/2015 32 dias 

06/2015 31/07/2015 30 dias 

07/2015 31/08/2015 30 dias 

08/2015 
30/10/2015 

59 dias 

09/2015 29 dias 

10/2015 11/12/2015 40 dias 

11/2015 30/12/2015 29 dias 

12/2015 11/02/2016 41 dias 

Média de atraso em 2015 28 dias 

01/2016 

06/07/2016 

156 dias 

02/2016 127 dias 

03/2016 96 dias 

04/2016 66 dias 

05/2016 35 dias 

06/2016 5 dias 

07/2016 10/08/2016 9 dias 

08/2016 01/09/2016 0 dia 

09/2016 30/09/2016 0 dia 

10/2016 02/12/2016 31 dias 

11/2016 14/12/2016 13 dias 

12/2016 28/12/2016 0 dia 

Média de atraso em 2016 45 dias 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

(1) Para efeitos de cálculo, considerou-se como atraso a partir do primeiro dia do mês seguinte ao de 

competência. 
 

Constatou-se, portanto, atrasos recorrentes nos repasses pelo FNS, com piora no quadro em 

2016. Em que pese se tratar de recursos para um serviço específico no Hospital (atividades 

do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE) e de sua baixa materialidade (R$60.000,00 

por ano), o financiamento das atividades é deficitário, visto que os valores recebidos pelo 

HCU não cobrem nem o salário da coordenadora médica responsável pelo Núcleo. 

 

Registre-se, ademais, que constava, ao final de 2015 em conta específica da Faepu, referente 

ao Convênio DIPOC nº 353/2007, um saldo financeiro a executar no montante de 

R$264.123,23 para as ações do NHE. Depreende-se, da análise da “Prestação de Contas do 

Exercício de 2015” da Faepu, que esse montante deriva de valores recebidos e de 

rendimentos acumulados em anos anteriores. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘Fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 



Recomendações: 

Recomendação 1: Comunicar formalmente ao Ministério da Saúde a situação de atrasos nos 

repasses do SUS ao HCU e, caso tais atrasos também estejam ocorrendo em outros hospitais 

federais, envidar esforços no sentido de que seja feita uma representação conjunta junto ao 

citado Ministério. 

 

Recomendação 2: Regularizar os repasses à Faepu dos recursos do Programa Melhor em 

Casa, em especial a partir das parcelas da competência Agosto/2016, que passaram a ser 

descentralizadas pelo FNS diretamente ao HCU. 

 

Recomendação 3: Decidir, em conjunto com a Faepu, sobre a utilização do saldo financeiro 

a executar do Convênio DIPOC nº 353/2007, relativo a ações do Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia. 

 

 

2.1.4. Prestação de serviços que não deveriam estar sob a responsabilidade do HCU e 

com ocorrências de falta ou de atrasos recorrentes nos repasses. 
 

Fato 
 

As análises sobre o financiamento do HCU permitiram identificar serviços assistenciais, 

relacionados a seguir, que não deveriam estar sob sua responsabilidade. Ademais, também 

foram constatadas ocorrências de falta ou de atrasos recorrentes nos repasses para tais 

serviços. 

 

a) Serviços de Atenção Básica em Saúde prestados no Centro de Saúde Escola Jaraguá 

 

O HCU tem pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS), por meio 

do processo de contratualização, o recebimento de recursos do Piso de Atenção Básica 

(PAB) pela gestão das atividades de atendimento primário em saúde no Centro de Saúde 

Escola Jaraguá. Estão previstos repasses mensais de R$50.000,00, a título de PAB, pelo 

Fundo Nacional de Saúde – FNS. 

 

Os recursos do PAB são para o custeio do Centro de Saúde Escola Jaraguá, localizado à Av. 

Aspirante Mega nº 77 Bairro Jaraguá, em Uberlândia/MG, unidade assistencial mantida pelo 

HCU, com registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES nº 

2146363. No Centro de Saúde, há serviços de atendimento à população em atenção básica 

(de nível ambulatorial), inclusive serviços relacionados à hanseníase (funciona uma unidade 

do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase – Credesh), ao 

atendimento domiciliar e à odontologia. 

 

Ocorreram atrasos significativos nos repasses dos recursos do PAB pelo FNS. No período 

analisado, de janeiro de 2015 a junho de 2016, foram descentralizadas para o HCU apenas 

duas parcelas: das competências 02 e 03/2015, em 06/03/2015 e 09/04/2015, 

respectivamente, totalizando R$100.000,00. Apenas no 2º semestre de 2016 (a partir da 

competência 07/2016), o FNS voltou a descentralizar os recursos do PAB ao HCU de forma 

regular, ou seja, mensalmente. Contudo, até 01/12/2016, o FNS ainda não havia transferido 

as 16 parcelas pendentes, no montante de R$800.000,00, referentes ao exercício de 2015 e 1º 

semestre de 2016. 

 



Segundo esclarecimentos prestados pelo HCU e pela Faepu, os atrasos nos repasses pelo 

FNS decorreram da demora nos procedimentos administrativos do Ministério da Saúde para 

que os recursos do PAB passassem a compor o montante do “Teto Municipal”. Esse 

montante, mensalmente apurado, é descontado da Programação Pactuada e Integrada (PPI) 

do município de Uberlândia. Tais procedimentos somente foram finalizados em junho de 

2016. 

 

Mas, sobretudo, não caberia ao HCU e à Faepu a gestão dos serviços de atenção básica 

prestados no Centro de Saúde Escola Jaraguá. Tais serviços deveriam estar sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, a qual, inclusive, mantém uma Equipe 

de Saúde da Família no estabelecimento. Neste sentido, ressalta-se o estabelecido no Anexo 

I da Portaria GM/MS nº 2.488, de 21/10/2011, que define a Política Nacional de Atenção 

Básica: 

 

“Das Responsabilidades 

(...) 

Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: 

(...) 

V – Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma 

universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado 

e pela União.” 

 

b) Serviços de Verificação de Óbitos – SVO e Instituto Médico Legal – IML 

 

O HCU também tem pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS), 

por meio do processo de contratualização, o recebimento de recursos para o custeio das 

atividades do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). No Plano Operativo Anual (POA) do 

exercício de 2016, há previsão de repasses mensais de R$44.000,00. 

 

Os recursos do SVO são para financiar um serviço público estratégico de vigilância em 

saúde. Conforme definido nos artigos do Capítulo III da Portaria GM/MS nº 183/2014, as 

ações têm por atribuição “promover ações que proporcionem, via autopsia, o 

esclarecimento da causa mortis de todos os óbitos, com ou sem assistência médica, sem 

elucidação diagnóstica, e em especial aqueles sob investigação epidemiológica”. 

 

Ocorreram atrasos nos repasses dos recursos do SVO. No período analisado, de janeiro de 

2015 a junho de 2016, não foi transferida para o HCU nenhuma parcela para custeio do 

SVO. Apenas no 2º semestre de 2016 (a partir da competência 07/2016), o FNS passou a 

descentralizar os recursos diretamente para o HCU de forma regular, ou seja, mensalmente. 

Contudo, até 01/12/2016, o HCU ainda não havia sido creditado com seis parcelas 

pendentes, no montante de R$264.000,00, considerando somente os repasses pactuados com 

a SMS para 2016. 

 

Os atrasos nos repasses do SVO pelo FNS, assim como nos repasses do PAB, decorreram da 

demora nos procedimentos administrativos do Ministério da Saúde para que tais recursos 

passassem a compor o montante do “Teto Municipal”. Tais procedimentos somente foram 

finalizados em junho de 2016. 

 

Mas, primordialmente, não caberia ao HCU a gestão das atividades do SVO. Tais serviços 

deveriam estar sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ou do Estado de 



Minas Gerais, conforme se depreende do estabelecido no artigo 5º da Lei nº 11.976, de 

07/07/2009: 

 

“Art. 5º – As secretarias estaduais e municipais de saúde instalarão comissões ou serviços 

de investigação e/ou verificação de óbitos visando a resolução de casos de falecimentos por 

causas mal definidas e a busca da plena notificação dos falecimentos ao Sistema Único de 

Saúde.” 

 

Visando regularizar a situação, a Resolução SES/MG nº 4.383, de 02/07/2014, aprovou 

repasse de recursos financeiros à SMS para investimentos de reforma e ampliação em 

imóvel do Cemitério Bom Pastor, localizado no município de Uberlândia. Porém, as obras e 

adaptações ainda não foram concluídas. Por meio da Resolução SES/MG nº 5.463, de 

19/10/2016, foi prorrogado o prazo final para execução dos recursos até 31/03/2017. 

 

No mesmo sentido, convém citar a situação ainda pendente do Instituto Médico Legal 

(IML). Também neste caso, não caberia ao HCU custear, mesmo que parcialmente, as 

atividades do IML, para as quais não recebe recursos. O TCU, inclusive, já recomendou ao 

HCU para que realizasse gestões junto à Polícia Civil para retirar o IML das dependências 

do Hospital – item 9.1.5 do Acórdão TCU – Plenário nº 27/2010. 

 

c) Serviços de Atenção em Saúde Mental prestados no Centro de Atenção Psicossocial, 

Álcool e outras Drogas – CAPS AD UFU (Luizote de Freitas) 

 

O HCU é responsável pelo atendimento em saúde mental realizado no Centro de Atenção 

Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPS AD UFU), localizado à Rua Genarino 

Cazabona nº 826, bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia/MG. Trata-se de uma unidade 

assistencial mantida pelo HCU, com registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES nº 5945011. 

 

Conforme pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS) por meio do 

processo de contratualização, o CAPS AD UFU atende a usuários dos setores sul e oeste do 

município, devendo “disponibilizar transporte, próprio da unidade para o translado de 

paciente vinculado ao CAPS AD, realizar visitas domiciliares, busca ativa de pacientes e 

translado da equipe para garantir articulação com a rede de serviços de saúde”.  

 

Nas cláusulas financeiras da contratualização, firmadas com a SMS e atualizadas 

anualmente, não consta previsão de financiamento específico para o CAPS AD UFU. 

Contudo, a Portaria GM/MS nº 1.192, de 04/06/2009, habilitou o CAPS AD UFU para 

realizar os procedimentos de atenção e estabeleceu recursos fixos, no montante de 

R$32.000,00 mensais, a serem disponibilizados ao município de Uberlândia. Esse montante 

mensal passou para R$39.780,00, com base no definido pela Portaria GM/MS nº 3.089, de 

23/12/2011. Constatou-se que o município vem recebendo tais recursos do FNS por meio do 

“Teto Municipal da Rede de Saúde Mental – RSME”, porém não os repassa para o HCU. 

Depreende-se que o HCU, com o apoio da Faepu, vem mantendo o CAPS AD UFU apenas 

com recursos da parte variável de custeio, ou seja, com o que é faturado de acordo com a sua 

produção ambulatorial. 

 

Embora pese a constatada falha no financiamento do CAPS AD UFU, ressalta-se sobretudo 

o fato que não caberia ao HCU e à Faepu a gestão dos serviços de atenção em saúde mental 

prestados no CAPS AD UFU. Tais serviços deveriam estar sob a responsabilidade da 



Secretaria Municipal de Saúde. Neste sentido, o artigo 8º da Portaria GM/MS nº 1.190, de 

04/06/2009, que instituiu o Plano Emergencial da Ampliação do Acesso ao Tratamento e 

Prevenção em Álcool e outras Drogas – PEAD, definiu que: 

 

“Art. 8º - Compete às Secretarias Municipais de Saúde: 

I – coordenar e executar as ações do PEAD no âmbito municipal; 

(...)” [grifo nosso] 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘Fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar levantamento atualizado sobre o efetivo recebimento das parcelas 

do Piso de Atenção Básica (PAB) referentes ao exercício de 2015 e ao primeiro semestre de 

2016, cobrando formalmente do Ministério da Saúde a regularização das parcelas porventura 

ainda pendentes. 

 

Recomendação 2: Realizar levantamento atualizado sobre o efetivo recebimento das parcelas 

do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) referentes ao primeiro semestre de 2016, 

cobrando formalmente do Ministério da Saúde a regularização das parcelas porventura ainda 

pendentes. 

 

Recomendação 3: Providenciar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Uberlândia, a transferência das ações do SVO para o imóvel previsto na Resolução SES/MG 

nº 4.383, de 02/07/2014. 

 

Recomendação 4: Realizar gestões junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para 

retirar o IML das dependências do Hospital, em cumprimento ao determinado no Item 9.1.5 

do Acórdão TCU - Plenário nº 27/2010. 

 

Recomendação 5: Solicitar à Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia que providencie 

o repasse regular e o ressarcimento ao HCU das parcelas fixas, atualmente no valor mensal 

de R$39.780,00, pelos serviços prestados no CAPS AD UFU (Luizote de Freitas). 

 

 

2.1.5. Financiamentos inconsistentes e sem incentivos pela falta de qualificação de 

serviços do HCU mediante adesão às denominadas Redes de Atenção à Saúde. 
 

Fato 
 

O Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010 (com as alterações do Decreto nº 8.587, de 11 

de dezembro de 2015), define que o financiamento dos hospitais universitários federais será 

compartilhado entre as áreas da educação e da saúde.  



 

Na atual gestão e operacionalização do HCU, os recursos da área de educação são geridos 

pelo próprio HCU/UFU; e os recursos da área de saúde são geridos de forma partilhada entre 

HCU e Faepu. Conforme detalhado em tabela na parte inicial deste Relatório, em torno de 

80% da totalidade dos recursos do SUS para o HCU foram repassados à Faepu no período 

analisado. Apresenta-se, a seguir, análises sobre a evolução do financiamento nos exercícios 

de 2014 a 2016. 

 

No que se refere ao financiamento com recursos da educação: 

 

Os recursos financeiros da área de educação procedem de orçamentos de unidades 

vinculadas ao Ministério da Educação. No período levantado, o HCU recebeu 

descentralizações de créditos orçamentários da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e da Subsecretaria de Planejamento 

e Orçamento (SPO). A tabela seguinte apresenta os valores financeiros liberados ou 

transferidos por essas unidades nos últimos três anos. 

 

Tabela - Evolução do Financiamento com Recursos da Educação (em R$) 

Origem 
2014 

(A) 

2015 

(B) 
(B) / (A) 

2016 

(C)  
(C) / (B) (C) / (A) 

UFU 

Pessoal 152.393.589,96 164.925.889,53 +8,22% 181.837.306,92 +10,25% +19,32% 

Outras 

Despesas 
11.354.301,34 16.429.787,16 +44,70% 20.116.318,12 +22,44% +77,17% 

Total 163.747.891,30 181.355.676,69 +10,75% 201.953.625,04 +11,36% +23,33% 

SPO 12.502.356,38 14.357.470,05 +14,84% 16.424.906,60 +14,40% +31,37% 

Ebserh 5.131.160,48 2.767.950,58 -46,06% 4.080.178,24 +47,41% -20,48% 

Fonte: Elaborado pela CGU com base em dados extraídos do SIAFI. 

 

Da análise dos dados, conclui-se:  

 

1º) O principal montante refere-se a recursos orçamentários descentralizados pela UFU. 

Nota-se um crescimento desses valores no período. Ressalta-se o fato que cerca de 90% do 

montante é utilizado para pagamento da folha de pessoal do HCU (servidores), o restante 

paga outras despesas de custeio e de capital. 

 

2º) Os recursos transferidos pela SPO são utilizados exclusivamente para pagamento mensal 

das bolsas de residência médica e multiprofissional do Hospital. Também houve um 

crescimento dos valores no período. 

 

3º) As descentralizações de crédito efetuadas pela Ebserh para o HCU estão vinculadas ao 

Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e se 

destinam ao financiamento da aquisição de medicamentos, insumos, materiais e da 

contratação de prestadores de serviços. Os recursos, autorizados por meio de portarias e 

geridos pelo próprio HCU/UFU, são liberados pela Ebserh mediante a comprovação da 

liquidação dos empenhos emitidos à conta dos créditos descentralizados. No período, houve 

queda no montante financiado pela Ebserh. 

 

No que concerne ao financiamento com recursos da saúde: 



 

Os valores e as formas de repasse dos recursos financeiros procedentes da área de saúde são 

estabelecidos por meio do denominado “instrumento formal de contratualização”. O 

processo de contratualização do HCU, firmado com o gestor municipal do SUS, está 

analisado em item específico deste Relatório. 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução do financiamento com recursos da saúde, transferidos 

pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) e pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) nos últimos 

três anos para os principais grupos ou programas. Cumpre esclarecer que, no período 

levantado, o Fundo Municipal de Saúde (FMS) se limitou a repassar recursos de programas 

federais ou estaduais ao HCU, visto que, na contratualização do Hospital pelo gestor público 

municipal, não há definição de valores adicionais às partes Pré e Pós-fixada do Teto 

Municipal com recursos de fonte própria, ou seja, municipal. 

 

Tabela - Evolução do Financiamento com Recursos do SUS (em R$) 

Origem 
Programa ou 

Grupo 

2014 

(A) 

2015 

(B) 
(B) / (A) 

2016 

(C)  
(C) / (B) (C) / (A) 

FNS 

T
E

T
O

 

Parte Pré-Fixada 

do Teto 

Municipal (1) 

73.064.632,09 70.060.963,50 -4,11% 71.083.655,92 +1,46% -2,71% 

Parte Pós-Fixada 

do Teto 

Municipal (2) 

44.757.620,84 43.345.797,75 -3,15% 41.516.910,66 -4,22% -7,24% 

E
X

T
R

A
T

E
T

O
 

FAEC 

(3) 
4.936.912,58 4.191.673,31 -15,10% 4.591.910,48 +9,55% -6,99% 

REHUF 

Convencional 

(4) 

17.551.648,75 23.403.635,22 +33,34% 17.120.750,84 -26,85% -2,46% 

FES 

Pro-Hosp 

(5) 
6.279.142,69 10.502.529,29 +67,26% 4.078.587,21 -61,17% -35,05% 

Pro-Urge 

(6) 
824.764,11 1.100.872,67 +33,48% 751.847,79 -31,70% -8,84% 

Outros 

Programas 

(7) 

364.298,69 822.007,43 +125,64% 501.272,49 -39,02% +37,60% 

Fonte: Elaborado pela CGU com base em dados extraídos do SIAFI. 

(1) No cálculo da "Parte Pré-Fixada do Teto Municipal", foram desconsiderados os valores transferidos a título de PAB, SVO 

e Programa Melhor em Casa, visto que esses recursos passaram a ser regularmente repassados pelo FNS somente no 2º 
semestre de 2016. 

(2) No cálculo da "Parte Pós-Fixada do Teto Municipal", foram somados os valores de financiamento decorrentes da produção 

de alta complexidade ambulatorial (SIA) e hospitalar (SIH). 
(3) Recursos do FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, para financiamento da produção em ações estratégicas 

ambulatorial (SIA) e hospitalar (SIH). 

(4) Recursos do REHUF - Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, pactuados com o 
Ministério da Saúde de forma convencional, ou seja, mediante portarias. 

(5) Recursos do Pro-Hosp - Programa Estadual de Fortelecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG. 

(6) Recursos do Pro-Urge - Programa Estadual de Fortalecimento das Portas de Urgência e Emergência do SUS/MG. 

(7) Somatório dos recursos dos Programas Estaduais: Triagem Auditiva Neonatal; Casas de Apoio à Gestante de Alto Risco e 

à Puérpera; Assistência Odontológica com Anestesia ou Sedação; Extrapolamento da Podução de Oncologia Ambulatorial de 

Alta Complexidade; e Cirurgias Cardiológicas Pediátricas. 

 

Da análise dos dados, foi possível chegar às seguintes conclusões:  

 

1º) O principal montante, referente à “Parte Pré-fixada do Teto Municipal”, ficou 

praticamente estável no período analisado. Nos três exercícios, manteve-se o valor pactuado 

de R$5.830.304,66 por mês, desconsiderando os valores relativos ao PAB, SVO e Melhor 



em Casa que somente tiveram seus repasses regularizados pelo FNS no 2º semestre de 2016. 

As variações detectadas decorreram de acertos do FNS com repasses a maior pela produção 

de Média Complexidade. Ademais, nesse período não ocorreram cortes nos repasses por 

decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS), com base em 

descumprimento de metas de indicadores pactuados na contratualização do Hospital. 

 

2º) Houve queda no faturamento variável do HCU. Os recursos da “Parte Pós-fixada do Teto 

Municipal” foram reduzidos durante todo o período, ficando a média mensal dos exercícios 

de 2015 e 2016 abaixo do valor pactuado de R$3.675.776,00/mês. Também os recursos 

relativos ao FAEC sofreram queda. Apesar da melhora de 2016 em relação ao ano anterior, 

estes ainda ficaram 6,99% abaixo do montante alcançado em 2014. Para ambos os recursos, 

FAEC e “Parte Pós-fixada”, os valores a serem repassados pelo FNS dependem das 

produções ambulatorial e hospitalar registradas pelo Hospital e aprovadas pela SMS. A 

Faepu argumentou, em seu ‘Relatório de Gestão, de Atividades e Balanço Social de 2015’, 

que a queda no faturamento variável decorrera “da greve dos servidores públicos federais, 

da Faepu e também pela dificuldade de aquisição de insumos hospitalares”. A Diretoria do 

Hospital, por sua vez, por meio do documento ‘Relatório de Gestão da Diretoria do HCU – 

Gestão 2013 - 2016’, argumentou que, além das greves de servidores e dos funcionários da 

Faepu, a queda fora motivada pelo “desabastecimento dos estoques do HCU provocado 

pelos atrasos nos repasses dos recursos financeiros pelo FNS e pela dificuldade gerada pelo 

subfinanciamento dos serviços”. As greves, naturalmente, repercutiram na produção do 

Hospital, em especial no exercício de 2015. Quanto ao citado desabastecimento dos estoques 

de materiais de consumo, a Faepu decidiu reduzir as aquisições de materiais médico-

hospitalares com vistas a conter, mesmo que parcialmente, o seu recorrente resultado 

operacional deficitário. Isso, inclusive, está exposto no relatório do Conselho Fiscal que 

analisou as contas da Faepu de 2015. 

 

3º) Em 2016, os repasses dos recursos do REHUF, convencionados com o Ministério da 

Saúde mediante portarias, voltaram a ficar no mesmo nível de 2014. Tais recursos, geridos 

pelo próprio HCU/UFU, são liberados pelo FNS mediante a comprovação da liquidação dos 

empenhos emitidos à conta dos créditos descentralizados ao Hospital. Os repasses se 

destinam a financiar despesas de custeio ou de investimento, conforme definições de cada 

portaria. Atualmente, os repasses para custeio são utilizados basicamente para pagamentos 

de prestadores de serviços ao HCU. 

 

4º) Os recursos de programas estaduais, transferidos pelo FES, foram significativamente 

reduzidos em 2016 comparando com o ano anterior, em especial o Pro-Hosp, que envolve 

valores mais expressivos. 

 

Com vistas a melhorar o quadro geral de financiamento com recursos da área de saúde, 

determinados serviços assistenciais prestados no HCU poderiam ter seus valores de 

financiamento majorados mediante a contratualização dos pontos de atendimento (ou 

ampliação com habilitação de novos leitos) e a qualificação desses serviços com a adesão do 

Hospital às denominadas Redes de Atenção à Saúde (RAS). Constatou-se que, até dezembro 

de 2016, o HCU não recebia nenhum incentivo financeiro relativo às redes temáticas de 

atenção à saúde – RAS, como exposto a seguir: 

 

a) Rede Cegonha, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.459/2011 

 



Desde 2014, o HCU está credenciado para o recebimento de incentivos mensais de custeio, 

para ampliação e qualificação dos serviços, e de incentivos de investimento para a Rede 

Cegonha, conforme pactuado na Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.893/2014, com alterações 

da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.027/2014. Em 2015, mediante a Portaria GM/MS nº 924, 

de 23/09/2015, foi publicada a habilitação do HCU como “Referência Hospitalar na Atenção 

à Saúde em Gestação de Alto Risco - Tipo 2”. 

 

Somente ao final de 2016, por meio da Portaria GM/MS nº 3.297, de 29/12/2016, foi 

aprovado o Componente Parto e Nascimento para o HCU, o qual se baseia no Plano de Ação 

Regional da Região de Saúde Triângulo do Norte. Foi, então, aprovada a inclusão de 13 

leitos para Gestação de Alto Risco (GAR), 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - 

UTI Neonatal Tipo II e 10 leitos de UTI Neonatal Tipo III do HCU na Rede Cegonha. Há, 

portanto, expectativa de aumento dos valores transferidos pelos Fundos Nacional e Estadual 

de Saúde para o HCU em até R$241.655,85 e R$149.832,50 por mês, respectivamente, 

durante o ano de 2017. 

 

Cumpre registrar, no entanto, que as Unidades de Cuidados Intermediários – UCI Neonatais 

do HCU (convencionais - UCINCo e método canguru - UCINCa) também poderiam ser 

credenciadas à participação na Rede Cegonha, o que, por conseguinte, viabilizaria novos 

acréscimos ao faturamento. 

 

b) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), reformulada pela Portaria GM/MS 

nº 1.600/2011 

 

O HCU não vem recebendo incentivos financeiros de custeio diferenciado com recursos 

federais (instituídos pela Portaria GM/MS nº 2.395/2011 para o Componente Hospitalar da 

RUE) e incentivo financeiro complementar com recursos estaduais (aprovados pela 

Deliberação CIB SUS/MG nº 916/2011 para a Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e 

Emergências) para participar da RUE. Portanto, apesar de se enquadrar como Unidade 

Hospitalar Estratégica e possuir leitos de enfermaria clínica e de terapia intensiva que 

poderiam atuar como leitos de retaguarda para a RUE, o HCU não é beneficiado com esses 

incentivos financeiros. 

 

Ademais, no que se refere às linhas de cuidados prioritárias para o Componente Hospitalar 

da RUE, vale destacar: 

 

2.1) O HCU ainda não recebe o incentivo financeiro instituído pela Portaria GM/MS nº 

2.994/2011, que aprova a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio na RUE. Apesar 

do HCU estar habilitado como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular (Portaria SAS/MS nº 17/2006) e possuir diversos leitos credenciados como 

UTI Tipo II e III, o Hospital não tem nenhum leito habilitado como Unidade de Terapia 

Intensiva Coronariana (UCO) pelo Ministério da Saúde. Há sete novos leitos de UTI, em 

funcionamento no setor do Hospital denominado “Unidade Coronariana”, que foram 

credenciados como “UTI Adulto Tipo III” por meio da Deliberação CIB SUS/MG nº 

2.166/2015, porém que ainda se encontram pendentes de habilitação pelo Ministério da 

Saúde. Segundo informações prestadas em 9 de novembro de 2016 pelo Departamento 

responsável no Ministério, o processo aguardava disponibilidade orçamentária. 

 

2.2) O HCU ainda não recebe, também, o incremento financeiro instituído pela Portaria 

GM/MS nº 1.366/2013, que trata da Linha de Cuidado ao Trauma na RUE. Esse incremento 



está previsto para os estabelecimentos habilitados como Centro de Trauma, como é o caso 

do HCU, que teve sua habilitação como Centro de Trauma do Tipo III aprovada por meio da 

Deliberação CIB SUS-MG nº 1.772/2014. 

 

Depreende-se que o atraso na elaboração de um Plano de Ação Regional para a RUE da 

Macrorregião de Saúde Triângulo do Norte, com aprovação pela Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB), tem impedido a qualificação dos serviços de urgência e emergência do 

HCU.  

 

c) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), criada pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011 

 

A RAPS do Estado de Minas Gerais foi instituída por meio da Deliberação CIB SUS/MG nº 

1.092/2012 e aprovada pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 664/2013. O 

Plano de Ação Mineiro, destinado às pessoas portadoras de transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, prevê a implantação de 36 

leitos de referência em saúde mental para o componente hospitalar da Microrregião de 

Uberlândia/Araguari.  

 

Apesar do HCU realizar os procedimentos assistenciais para a saúde mental instituídos pela 

Portaria SAS/MS nº 953/2012, o Hospital não está habilitado como “Serviço Hospitalar de 

Referência”. Por conseguinte, o HCU, além de não auferir os incentivos financeiros 

previstos na Portaria GM/MS nº 148/2012, não recebe o incremento financeiro de 22,8% nos 

valores dos procedimentos da Portaria SAS/MS nº 953/2012. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘Fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apresentar informações atualizadas sobre os esforços empreendidos pela 

Direção do HCU, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e da 

Secretaria de Estado de Saúde, para o credenciamento e a habilitação do HCU nas Redes 

Cegonha, de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências e de Atenção Psicossocial, 

objetivando qualificar os serviços prestados pelo Hospital. 

 

 

2.1.6. Dispêndios com pagamentos de juros bancários pela Faepu. 
 

Fato 
 

O Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 27/2010 – Plenário, de 20/01/2010, 

em seu item 9.6, à época já recomendara à Faepu que envidasse esforços para solucionar o 

crescente endividamento relacionado à gestão do HCU.  

 



Contudo, não houve melhoria nos indicadores de liquidez da Faepu. Nos documentos 

“Relatórios de Atividades da Faepu”, elaborados anualmente pela entidade no período de 

2012 a 2015, consta que o resultado do exercício foi negativo nesses quatro anos, conforme 

quadro a seguir. 

 

Quadro – Comparativo entre Receitas Totais x Despesas Totais 

Exercício 
Receitas Totais 

(A) 

Despesas Totais 

(B) 

Resultado 

(A – B) 

2012 R$ 114.088.858,00 (R$ 124.752.619,00) (R$ 10.663.761,00) 

2013 R$ 128.325.918,00 (R$ 137.472.223,00) (R$ 9.146.305,00) 

2014 R$ 149.467.643,00 (R$ 152.006.670,00) (R$ 2.539.027,00) 

2015 R$ 144.179.835,00 (R$ 148.105.664,00) (R$ 3.925.829,00) 
Fonte: Relatórios de Atividades da Faepu dos anos de 2012 a 2015. 

 

Por meio do OFÍCIO/DIREX/FAEPU nº 041/2016, de 24/06/2016, em resposta à 

Solicitação de Fiscalização nº 201505911/04, a Fundação encaminhou um relatório de 

saldos a pagar com fornecedores, cuja posição em 31/05/2016 era de R$ 50.001.051,24. 

 

Quanto a atual situação do endividamento bancário da entidade, a Direção Executiva da 

Faepu prestou informações, encaminhadas em 28/09/2016, de que a Fundação havia 

conseguido negociar junto ao Banco do Brasil, em agosto de 2016, um reperfilamento de sua 

dívida, visando aliviar seu fluxo de caixa. Os saldos devedores dos Contratos nº 

420.201.254, 420.201.396 e 420.201.399, que à época alcançavam o montante de 

R$6.021.708,64, foram reunidos no novo Contrato nº 420.201.464, com vigência a partir de 

12/08/2016 e previsão de término para 05/07/2021, com redução significativa no 

desembolso financeiro mensal, que em junho de 2016 era de aproximadamente 

R$560.000,00. O quadro a seguir ilustra o dispêndio mensal previsto da Fundação com a 

dívida bancária. 

Quadro – Fluxo de Pagamento do Contrato nº 420.201.464 
Quantidade de Parcelas Período Valor 

10 05/10/2016 a 05/07/2017 R$ 33.000,00 + juros (*) 

48 05/08/2017 a 05/07/2021 R$ 118.577,26 + juros (*) 
Fonte: Email encaminhado pelo Diretor Executivo da Faepu, de 28/09/2016. 

(*) Sobre as parcelas incidirão juros de 200% do CDI. 

 

Nos exercícios de 2015 e 2014, a Faepu realizou despesas financeiras com pagamentos de 

juros e com taxas e comissões bancárias que alcançaram R$2.136.271,00 e R$2.060.125,00, 

respectivamente, segundo consta nos demonstrativos contábeis e notas explicativas da 

Fundação. 

 

  
##/Fato## 

2.1.7. Desatualização de normativo interno da Faepu que trata de procedimentos de 

seleção e contratação de fornecedores compromete a comprovação de que a entidade 

cumpre os princípios que regem a utilização de recursos públicos. 
 

Fato 
 

Dentre as normas de controle interno da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia (Faepu), a Instrução Operacional IO-FAEPU nº 02/2000, de 01/07/2001, trata do 

“Sistema de Licitação”. O referido normativo dispõe sobre diversos procedimentos internos 



relacionados à licitação, como cadastro de pedidos, alteração de itens de compra, critérios 

utilizados para julgamento, enfim, em sua maioria, procedimentos para utilização e uso do 

sistema informatizado de compras. 

 

Em poucos dispositivos da citada Instrução Operacional estão previstas regras relacionadas 

diretamente ao processo de licitação e sua fase externa, onde pode-se destacar: 

 

- Os itens 5.1, 5.2 e 5.3 tratam da necessidade de se realizar cotação de preço, com destaque 

para o item 5.3 que dispõe: “Compras de valor total superior a 10 (dez) salários mínimos 

deve-se fazer cotação formal via fax ou carta”; 

 

- O item 5.27 discorre que: “No caso de opção por melhor qualidade, exclusividade de 

fornecimento na região ou excelência do produto pelas condições de fornecimento, juntar 

ao processo laudo ou ata declaratória devidamente assinados. No caso de exclusão de 

proposta por não atender a qualidade exigida, juntar ao processo laudo ou ata declaratória 

devidamente assinados”; 

 

- 5.32: “As compras de produtos/serviços são, necessariamente, precedidas de Processo de 

Licitação, com no mínimo de 03 (três) fornecedores qualificados, exceto quando 

comprovada a existência de apenas um fornecedor para o item requisitado, ou ainda 

quando essa aquisição estiver respaldada por um contrato de fornecimento. Fica isento do 

mapa comparativo de preços quando for fornecedor único, sendo que a aprovação para 

aquisição deve ser efetuada na própria proposta. Quando se tratar de fornecedor único e 

com frequência de fornecimento comprovada, deve-se transformar futuras aquisições em 

Contrato de Fornecimento (Parcerias) ”. 

 

Analisando os pedidos de compra da Fundação, especificamente materiais hospitalares e 

medicamentos, do ano de 2015 e 1º semestre de 2016, verificou-se que, na prática, o 

processo se inicia com o recebimento pela Divisão de Compras e Licitações (Dicol) da 

“Lista de Compras” encaminhada pela Divisão de Almoxarifado (Dialm). A Dicol elabora 

um pequeno edital, chamado “Capa do Pedido de Compras”, para realizar a cotação de 

preços. Os principais dispositivos que integram o edital são a data limite para envio das 

propostas, a forma de entrega das propostas (pelo correio ou pessoalmente na Faepu), 

período de validade da compra, local de entrega dos produtos e informação de que produtos 

com intercorrências técnicas e/ou clínicas documentadas na farmácia do Hospital de Clínicas 

não serão aceitos. Com relação à documentação obrigatória, é exigida dos laboratórios 

somente a documentação relacionada à Anvisa e ao Conselho Regional de Farmácia, bem 

como o credenciamento junto à empresa detentora dos produtos, no caso de distribuidores. 

 

A “capa” com a lista de compras é enviada para diversos fornecedores via mala direta da 

Fundação. Após recebimento das cotações, a Dicol elabora o Mapa de Preços, onde são 

classificados, em ordem crescente, os itens das empresas que apresentaram o menor preço. 

Para cada item vencedor é elaborada uma AD – Autorização de Despesa com o quantitativo 

do item a ser adquirido.  

 

O Decreto nº 8.241/2014 regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958/1994 que dispõe sobre a 

aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio em apoio às 

Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e demais Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICT). 

 



O art. 4º do Decreto prevê que as contratações devam ser precedidas de pesquisa de mercado 

para que se estabeleçam os valores de referência, com destaque para a pesquisa sobre preços 

praticados por órgãos e entidades públicas disposto no inciso I, alínea “c”. Em nenhum dos 

pedidos de compras analisados verificou-se pesquisa de mercado realizada pela Faepu. 

 

Destaca-se também o descumprimento do art. 9º do referido Decreto, que estabelece a 

divulgação da seleção pública de fornecedores no sítio eletrônico da fundação de apoio, bem 

como no portal de compras do Governo Federal. Em consulta realizada no site da Fundação, 

campo “Compras e Licitações” (http://www.faepu.org.br / downloads.aspx? id=4), em 

21/11/2016, verificaram-se somente as Cotações de Preços nº 1888 e 1889/2015, para 

contratação de auditoria externa. 

 

O instrumento convocatório da Fundação para suas aquisições é a “Capa do Pedido de 

Compra”, já citado anteriormente, que estabelece somente a data limite para o envio ou 

entrega das cotações de preço pelas empresas. Nada impede que uma cotação entregue antes 

da data limite fixada seja aberta e posteriormente comunicada a outra empresa de 

preferência da Fundação para que esta oferte preços menores, ferindo, assim, o princípio do 

sigilo das propostas. Desta forma, as possibilidades de disputa estabelecidas no art. 10 do 

Decreto - disputa aberta, fechada ou combinação das duas, não são atendidas. Na disputa 

aberta, os fornecedores apresentam suas propostas em sessão pública por meio de lances 

públicos e sucessivos (§ 1º do art. 10). Já na disputa fechada, § 2º do mesmo artigo, as 

propostas apresentadas pelos fornecedores somente serão divulgadas em data e hora 

previamente designadas. 

 

O art. 12 do Decreto prevê que: “O julgamento pelo menor preço ou maior desconto 

considerará o menor dispêndio para a fundação de apoio, atendidos os parâmetros mínimos 

de qualidade definidos no instrumento convocatório”. Em nenhum dos processos analisados 

os parâmetros de qualidade foram definidos no instrumento convocatório (“Capa”). Mais 

adiante, ver-se-á que nem sempre itens com o menor preço, sem as devidas justificativas, 

foram os adquiridos. 

 

Com relação às exigências de habilitação, constatou-se que os instrumentos convocatórios 

analisados de compras de medicamentos e materiais hospitalares, num total de seis, só 

exigiam documentação referente à qualificação técnica – disposta no art. 21 do Decreto, não 

prevendo exigências de documentação relativa à habilitação jurídica (art. 19), regularidade 

fiscal (art.20) e qualificação econômico-financeira (art.22).  

 

Outro dispositivo não previsto nos processos de compras da Faepu é a possibilidade de 

recursos das propostas desclassificadas pelos participantes. Toda a fase recursal está disposta 

no art. 30 e parágrafos do Decreto. 

 

Destaca-se, ainda, o art. 33 que prevê que os procedimentos de seleção deverão ocorrer, 

preferencialmente, na forma eletrônica, dispositivo não observado pela Fundação. 

 

Para comprovar a desatualização do sistema de compras da Faepu frente à legislação atual, 

bem como a ineficiência dos procedimentos adotados, o que culmina com o não 

cumprimento de um dos objetivos principais de uma licitação, que é a busca pela proposta 

mais vantajosa, três processos de compras de medicamentos da Fundação, realizados em 

2015 e no 1º semestre de 2016, foram objeto de análise. Foram selecionados aleatoriamente 



diversos itens adquiridos pela Faepu e realizou-se comparação de preços dos mesmos itens 

adquiridos por outros entes federais, conforme disposto a seguir: 

 

Tabela - Pedido de Compras nº 1404/2015 – Valor Total de R$3.604.950,21 

Item 

Faepu 

1404/2015 

(em R$) 

HC da 

UFMG 

(1) 

06/2014 

 (em 

R$) 

Ebserh 

06/2015 

(em R$) 

HU da 

UFSC 

146/2015 

(em R$) 

HCU da 

UFU 

202/2015 

(em R$) 

Qtde. 

(unid.) 

Dif. entre 

média de 

preços x 

preço 

Faepu 

(em R$) 

Morfina 2ml 3,96 - 3,92 4,17 - 6.500 -552,50 

Neostigmina 

0,5mg/1ml 
0,62 0,93 - 0,75 - 33.300 -7.326,00 

Tramadol 

100mg 2ml 
0,78 0,89 - - - 78.500 -8.635,00 

Suxametônio 

100mg 
8,99 9,00 - - - 2700 -27,00 

Voriconazol 

200mg/comp 
109,00 - 131,92 - - 1.610 -36.901,20 

Cefazolina 1g 4,50 3,97 - - - 47.400 25.122,00 

Cefepima 

1000mg 
3,76 6,05 - - - 37.900 -86.791,00 

Meropenem 

500mg 
8,25 6,50 - - - 31.000 54.250,00 

Polimixina B 

500.000 UI 
59,80 43,50 - - - 9.000 146.700,00 

Anfotericina 

B liposomal 

50mg 

1.502,91 - 1.358,69 - - 700 100.954,00 

Norepinefrin

a 1mg 

ampola 4ml 

3,72 2,50 - - - 68.500 83.570,00 

Metotrexato 

100mg 
35,00 48,00 - - - 1.140 -14.820,00 

Gosserrelina 

Acetato 

10,8mg 

1.026,13 - - - 939,00 1.200 104.556,00 

Flutamida 

250mg cp. 
3,60 - - - 3,99 26.000 -10.140,00 

Gosserrelina 

Acetato 3,6 

mg 

400,77 - - - 334,00 4.200 280.434,00 

Filgrastima 

300mcg 
55,73 - - - 51,20 4.300 19.479,00 

Docetaxel 

80mg/8ml 
98,00 - - - 167,50 1.400 -97.300,00 

Capecitabina 

500mg cp. 
17,62 - - - 11,50 51.000 312.120,00 

Tamoxifeno, 

Citrato 20mg 

cp. 

2,50 - 0,74 - 2,00 151.500 171.195,00 

Oxaliplatina 

50 mg 
36,00 - - - 46,99 1.900 -20.881,00 

Acetato de 

Leuprorrelin

a 7,5mg 

207,00 - - - 250,00 800 -34.400,00 

Acetato de 

Leuprorrelin

a 22,5mg 

820,00 - - - 876,00 800 -44.800,00 



Cloreto de 

sódio 0,9% 

500 ml 

2,06 1,80 - - - 320.100 83.226,00 

Glicose 5% 

250ml 
1,73 1,90 - - - 24.480 -4.161,60 

Cloreto de 

sódio 0,9% 

100 ml 

1,36 1,19 - - - 683.200 116.144,00 

Total 1.131.014,70 

Fonte: Mapa de preços do Pedido nº 1404/2015 e atas de julgamento dos respectivos certames dos demais entes federais. 
(1) Ata de 20/06/2014. 

 

Tabela - Pedido de Compras nº 237/2016 – Valor Total de R$22.970.434,64 

Item 

Faepu 

237/2016 

(em R$) 

HCU da 

UFU 

10/2016 

(em R$) 

HCU da 

UFU 

11/2016 

(em R$) 

HU da 

UFJF 

27/2016 

(em R$) 

HC da 

UFMG 

(1) 

67/2015 

(em R$) 

Qtde. 

(unid.) 

Dif. entre 

média de 

preços x 

preço 

Faepu 

(em R$) 

Morfina 

Sulfato 1mg 

amp. 2 ml 

3,98 - 4,17 4,69 4,06 6.100 -1.992,67 

Morfina 

Sulfato 10mg 

amp. 1 ml 

1,90 - 1,72 - - 26.500 4.770,00 

Morfina 

Sulfato 10mg 

por comp. 

0,44 - 0,31 - 0,312 
130.00

0 
16.770,00 

Morfina 

Sulfato 30mg 

por comp. 

1,19 - 0,83 - 0,84 90.400 32.092,00 

Remifentanil 

Cloridrato 

2mg/2ml amp. 

18,88 - 14,80 - 17,00 10.980 32.720,40 

Fentanila 

Citrato 50mcg 

frasco 10ml 

2,85 - 1,80 - - 54.000 56.700,00 

Cetamina 

Cloridrato 

50mg / fr. 10ml 

23,83 - 22,20 47,45 - 3.620 -39.801,90 

Tiopental 1g 

frasco 
22,83 - 23,84 - - 2.100 -2.121,00 

Propofol 10mg 

amp. 20ml 
5,30 - 4,20 - - 52.360 57.596,00 

Sevoflurano 

250ml frasco 
321,89 - 320,00 - - 1.200 2.268,00 

Rocuronio 

Brometo 10 

mg/ fr. 5ml 

9,70 - 12,00 - - 15.624 -35.935,20 

Ropivacaina 

Cloridrato 1% 

ampola 20 ml 

16,61 - 12,00 - 14,00 9.650 34.836,50 

Ampicilina 

1g/frasco 
12,00 - - 8,27 - 14.200 52.966,00 

Imipenema 

500mg + 

cilastatina 

frasco 

11,60 12,69 - - 12,00 9.120 -6.794,40 

Cefazolina 1g 2,80 2,48 - 2,77 - 58.400 10.220,00 



frasco 

Vancomicina 

500mg frasco 
4,95 5,17 - - - 21.300 -4.686,00 

Cefepima 

1000mg frasco 
3,88 3,10 - - - 47.400 36.972,00 

Oxacilina 

500mg frasco 
2,97 2,55 - - 2,45 55.300 25.991,00 

Ceftriaxona 

Sódica 1g IV 

frasco 

2,40 2,80 - 1,60 - 38.200 7.640,00 

Piperacilina 

Sódica + 

Tazobactam 

4,5g frasco 

28,50 22,45 - - 31,99 29.850 38.208,00 

Omeprazol 

40mg frasco 
4,59 4,29 - - 4,15 52.500 19.425,00 

Heparina 

Sódica 5000UI 

frasco 5ml 

8,61 9,00 - - - 29.100 -11.349,00 

Albumina 

Humana 20% 

frasco 50ml 

88,00 - 91,50 108,70 - 6.100 -73.810,00 

Tenoxicam 

20mg frasco 
3,30 3,74 - - - 39.300 -17.292,00 

Dexmedetomid

ina Cloridrato 

100mcg frasco 

2 ml 

158,00 - 83,03 - - 10.340 775.189,80 

Total 1.010.582,53 
Fonte: Mapa de preços do Pedido nº 237/2016 e atas de julgamento dos respectivos certames dos demais entes federais. 

(1) Ata de 23/11/2015. 

 

Tabela - Pedido de Compras nº 1144/2016 – Valor Total de R$21.697.269,38 

Item 

Faepu 

1144/ 

2016 

(em R$) 

HCU da 

UFU 

11/2016 

(em R$) 

HU da 

UFJF 

54/2015 

(¹) 

(em R$) 

HC da 

UFTM 

155/2015 

(²) 

(em R$) 

HC da 

UFMG 

67/2015 

(³) 

(em R$) 

Qtde. 

(unid.) 

Dif. entre 

média de 

preços x 

preço 

Faepu 

(em R$) 

Morfina 

Sulfato 10mg 

comp. 

0,45 0,31 0,31 0,35 0,312 115.400 14.944,30 

Sulfato de 

Morfina 30mg 

comp. 

1,28 0,83 - 0,94 1,077 62.150 20.571,65 

Remifentanil 

Cloridrato 

2mg/2ml fr/ap 

33,00 14,80 19,45 - 17,00 8.760 139.430,00 

Cetamina 

Cloridrato 

50mg/  fr/ap 

10ml 

26,41 22,20 - - - 2.720 11.451,20 

Propofol 

10mg ampola 

20 ml 

5,29 4,20 4,50 - - 75.000 70.500,00 

Recurônio 

Brometo 10 

mg / fr 5ml 

9,70 12,00 - - - 12.228 -28.124,40 

Ropivacaina 14,558 12,00 19,02 - 14,00 7.380 -3.311,16 



Cloridrato 

1% / amp. 20 

ml 

Milrinona 

Lactato 1mg / 

ap. 10ml 

62,90 - - - 55,98 960 6.643,20 

Micafungina 

Sódica 100mg 
273,38 - - - 240,04 700 23.338,00 

Aciclovir 

205mg 

fr/amp. 

26,41 - - - 32,90 1.900 -12.331,00 

Vancomicina 

500 mg fr/ap 
4,70 - 5,99 - - 18.050 -23.284,50 

Polimixina B 

500.000 UI, 50 

mg 

24,00 - 24,99 - - 7.190 -7.118,10 

Ertapenem 

Sódico 1g 

fr/ap 

332,00 - - 300,00 283,61 5.000 200.975,00 

Piperacilina 

Sódica + 

Tazobctam 

4,5g fr/ap 

18,00 - 24,09 - 31,99 11.350 
-

113.954,00 

Teicoplanina 

400mg fr/ap 
26,00 - 32,84 - - 3.630 -24.829,20 

Anfotericina 

B Liposomal 

50mg fr/ap 

1.690,77 - - - 1.484,88 800 164.712,00 

Ondansetrona 

8mg compr. 
1,656 - - - 0,99 46.500 30.969,00 

Omeprazol 

40mg fr/ap 
5,09 - 4,25 - 4,15 34.150 30.393,50 

Enoxaparina 

Sódica 

40mg/0,4ml 

seringa pré-

enchida 

10,27 - - - 11,00 21.570 -15.746,10 

Albumina 

Humana 20% 

50 ml fr/ap 

120,00 91,50 - - - 6.000 171.000,00 

Terlipressina 

Acetato 

1mg/5ml fr/ap 

267,21 - 237,52 - 234,67 870 27.070,05 

Letrozol 2,5 

mg cp 
6,25 - - - 7,51 29.940 -37.724,40 

Solução para 

conservação 

de córnea 

406,24 569,41 - - - 444 -72.447,48 

Cloreto de 

Sódio 0,9% 

250 ml 

1,76 1,93 - - 1,90 96.000 -14.880,00 

Cloreto de 

Sódio 0,9% 

100 ml 

1,51 1,39 - - - 522.400 62.688,00 

Total 620.935,56 
Fonte: Mapa de preços do Pedido nº 1144/2016 e atas de julgamento dos respectivos certames dos demais entes federais. 

(1) Ata de 01/02/2016; 

(2) Ata de 05/05/2016; 
(3) Ata de 23/11/2015. 

 



No comparativo de itens selecionados dos três pedidos de compra acima, constatou-se um 

valor contratado a maior e um potencial prejuízo no montante de R$2.762.532,79.  

 

Com base nos processos analisados, bem como pela forma simplificada que se desenvolvem 

as compras na instituição e considerando a desatualização de sua Instrução Operacional 

(editada em 2001), constatou-se que os procedimentos de compras da Faepu descumprem os 

preceitos do Decreto nº 8.241/2014, bem como não são suficientes para garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a proposta mais vantajosa para a 

administração e os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, em dissonância com o 

disposto no caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93.  

 

No que tange à aquisição de materiais hospitalares, também foram analisados três processos 

de compras realizados em 2015 e 1º semestre de 2016, nos quais se constatou que, em 

muitos casos, a aquisição dos itens não se deu em função do menor preço apresentado pelas 

empresas que realizaram a cotação (conforme constante nos Mapas de Preços de cada 

processo). Em que pese em todos os três processos constar um documento contendo 

justificativas para a não aquisição dos itens de menor preço, como “materiais que não 

atendem às especificações HCU” e “aquisição de outras marcas devido à segurança do 

paciente”, as referidas justificativas, dentro do processo, não estão acompanhadas de 

documentação que comprove o fator alegado para a não escolha do menor preço.  

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201505911/25, pediu-se junto à Fundação que 

apresentasse / comprovasse, com devidas documentações, diversos itens não adquiridos pelo 

menor preço.  Em resposta, a Gerente de Risco do HCU encaminhou e-mail, no dia 

22/11/2016, demonstrando, para alguns itens, por meio de documentação (queixas técnicas), 

as razões pela não escolha do item. As queixas técnicas são formulários para notificação de 

eventos adversos associados ao uso de artigos médico-hospitalares, registrados no Sistema 

de Notificações em Vigilância Sanitária (Notivisa). Para os itens constantes dos quadros 

abaixo, os motivos apresentados não restaram comprovados por meio de documentação. 

 

Pedido nº 632/2015 

Justificativa: “Materiais que não atendem às especificações HCU” 

Nº do Item 

no 

Processo de 

Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

05 106.01.0006-0 505.600 0,1104 0,3201 106.024,32 

06 106.01.0007-8 615.000 0,1350 0,2913 96.124,50 

25 106.01.0092-2 140.000 0,1120 0,3158 28.532,00 

320 106.04.0680-x 365.000 0,0438 0,07 9.563,00 

Total 240.243,82 
    Fonte: Documentação encaminhada por e-mail pela gerente de risco do HCU em 22/11/2016 

 

Para os itens 05, 06 e 25, a Faepu informou que o fornecedor realizou erroneamente a 

cotação, que os produtos não eram compatíveis com a descrição do HCU-UFU, entretanto, 

nenhum documento comprovando essa informação foi encaminhado pela Fundação. Com 

relação ao item 320, foram descartados os dois primeiros menores preços sob alegação de 

incompatibilidade nas especificações e/ou especificações incompletas, fato também não 

demonstrado ou comprovado. 



 
Justificativa: “Aquisição de outras marcas devido à segurança do paciente” 

Nº do Item 

no Processo 

de Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

01 106.01.0001-9 7.000 3,69 6,34 18.550,00 

94 106.02.0098-6 330 245,00 340,00 31.350,00 

194 106.04.0136-1 6.300 1,24 2,25 6.363,00 

277 106.04.0350-0 182.000 0,116 0,19 13.468,00 

296 106.04.0540-5 61.000 0,55 2,35 109.800,00 

324 106.04.0689-4 106.000 0,48 0,60 12.720,00 

368 106.04.0765-3 236.000 0,1010 0,1055 5.428,00 

425 106.04.0837-4 6.900 13,00 16,50 24.150,00 

426 106.04.0838-2 2.700 83,07 94,82 31.725,00 

430 106.04.0842-x 63.000 0,251 0,46 13.167,00 

431 106.04.0843-9 23.000 0,46 0,84 8.740,00 

432 106.04.0844-7 87.000 1,06 1,41 30.450,00 

574 106.06.0123-9 50 409,00 494,09 4.254,50 

577 106.06.0127-1 3.500 1,91 4,01 7.350,00 

588 106.06.0149-2 50 409,00 516,81 5.390,50 

603 106.06.0174-3 50 409,00 516,81 5.390,50 

622 106.06.0194-8 50 122,88 215,00 4.606,00 

623 106.06.0195-6 50 122,88 215,00 4.606,00 

Total 333.142,50 
       Fonte: Documentação encaminhada por e-mail pela gerente de risco do HCU em 22/11/2016 

 

Para os itens do quadro acima as justificativas apresentadas pela gerente de risco foram de 

produtos que não atendem às especificações, itens que possuem queixas técnicas e produtos 

cujas marcas eram desconhecidas e não havia tempo hábil para testarem as amostras. Mais 

uma vez não foram apresentadas documentações que comprovassem as justificativas 

apresentadas. Destaca-se que para o item 194 foi adquirido o produto com o 4º menor preço. 

Foi encaminhada a queixa técnica para a marca cujos os produtos possuíam o 2º e 3º menor 

preço, mas não foi apresentada queixa para a marca classificada com o menor preço. Além 

disso, consta queixa técnica da marca adquirida, a 4ª classificada. Para os itens 588 e 603 

alegaram não possuir tempo hábil para envio das amostras da marca com menor preço e que 

havia queixa de outro produto da marca (sonda tipo Carllens). Ocorre que as sondas 

adquiridas nos itens 622 e 623 foram exatamente as sondas Carllens e da marca descartada 

nos itens 588 e 603. 

 

Pedido nº 1778/2015 

Justificativa: “Materiais que as marcas qualificadas com o menor preço não atendem às 

especificações padronizadas no HCU” 

Nº do Item 

no 

Processo de 

Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

131 106.04.0045-4 96.000 1,45 1,78 31.680,00 

167 106.04.0104-3 810 4,56 12,74 6.625,80 

387 106.04.0806-4 33.500 0,30 0,79 16.415,00 

417 106.04.0844-7 79.500 1,18 1,81 50.085,00 

Total 104.805,80 
       Fonte: Documentação encaminhada pela gerente de risco do HCU em 20/10/2016 

 



Para o Pedido nº 1778/2015 as justificativas foram apresentadas durante os trabalhos de 

campo, em 20/10/2016, mas também sem qualquer comprovação para a não aquisição do 

menor preço. Para os itens do quadro anterior, as justificativas da gerente de risco foram: 

 

“Em busca ativa nas queixas técnicas e pareceres técnicos (produtos testados) dos anos de 

2014, 2015 e 2016 não encontrei nada relativo a estes itens acima. Portanto, presumo que a 

Sra. M. do C. de O. (nome editado) tenha desclassificado as marcas de menor preço 

embasada em alguma reclamação obtida pelo blog dos Hospitais sentinelas (Olho vivo e 

faro fino), cujo acesso eu ainda não obtive pela ANVISA. A mesma pode ter evidenciado, 

durante o leilão, alguma não conformidade nestas marcas vencedoras. Na dúvida, se a 

marca é desconhecida temos o hábito de solicitar envio de amostra para teste. Entretanto, 

nem sempre obtemos estas. Assim, a solução é desclassificar a marca não conhecida, e 

garantir outra que sabidamente não ofereça riscos aos pacientes”.   

 
Justificativa: “Aquisição de produtos de marcas em que há conhecimento do padrão de qualidade, 

para garantir a segurança do paciente” 

Nº do Item 

no Processo 

de Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

01 106.01.0001-9 7.400 4,71 8,00 24.346,00 

05 106.01.0006-0 477.600 0,1139 0,38 127.089,36 

25 106.01.0092-2 108.000 0,061 0,33 29.052,00 

363 106.04.0772-6 68.320 1,92 3,84 131.174,40 

410 106.04.0837-4 4.224 14,18 16,50 9.799,68 

411 106.04.0838-2 2.300 86,27 103,00 38.479,00 

605 106.06.0187-5 60 87,42 210,00 7.354,80 

Total 367.295,24 
          Fonte: Documentação encaminhada pela gerente de risco do HCU em 20/10/2016 

 

Com relação ao item 01, a gerente de risco apresentou um parecer desfavorável para a marca 

que ofereceu o 2º menor preço, mas não há justificativa para a não aquisição do item cuja 

empresa apresentou outra marca com o menor valor. Para o item 05 foi adquirido o item 

com o 3º menor valor, sob alegação de existir um parecer favorável à marca. Ocorre que não 

apresentaram motivos para a não aquisição do 1º e 2º menor preço das empresas que 

apresentaram outras marcas.   

 

Para os demais itens da tabela foi informado não ter encontrado queixas ou pareceres até o 

ano de 2015, com o seguinte esclarecimento pela gerente de risco: 

 

“Acredito que estes itens devem ter sido descartados por falta de tempo hábil para realizar 

teste com amostras a serem enviadas. Por isso o emprego da justificativa: Aquisição de 

produtos de marcas em que há conhecimento do padrão de qualidade, para garantir a 

segurança do paciente. Ou seja, não colocando pacientes em risco”. 

 

Pedido nº 537/2016 

Justificativa: “Materiais em que as marcas qualificadas com menor preço não estão de acordo com 

as especificações padronizadas no HCU e solicitadas no edital” 

Nº do Item 

no 

Processo de 

Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

126 106.04.0036-5 732 2.708,40 5.687,64 2.979,24 

157 106.04.0090-0 50 750,00 1.900,00 57.500,00 



187 106.04.0131-x 160 179,00 220,00 6.560,00 

189 106.04.0135-3 580 280,00 453,00 100.340,00 

234 106.04.0207-4 3.600 5,84 10,50 16.776,00 

236 106.04.0216-3 1.260 22,95 275,00 317.583,00 

254 106.04.0243-x 275.000 0,29 0,35 10.500,00 

396 106.04.0805-6 8.400 2,72 5,90 26.712,00 

Total 538.950,24 
          Fonte: Documentação encaminhada por e-mail pela gerente de risco do HCU em 22/11/2016 

 

A justificativa para diversos itens da tabela foi o não atendimento às especificações, mas a 

Faepu não apresentou documentação comprobatória. Especificamente o item 189 foi 

adquirido pelo 3º menor preço. A empresa que apresentou o 2º menor preço solicitou o 

cancelamento de sua proposta, mas não ficaram demonstrados os motivos pela não aquisição 

do produto com o menor preço, não foi encaminhada documentação que comprovasse que 

sua descrição não atendia às especificações. Destaca-se, ainda, o item 236 cujo preço de 

aquisição foi o 7º menor. A Gerente de Risco encaminhou justificativas para duas marcas 

(sem comprovação), mas constam ainda outras quatro cotações (de outras três marcas) cujos 

preços são menores que o preço de aquisição.  

 
Justificativa: “Materiais em que as marcas qualificadas com menor preço contém registros de 

queixas técnicas e pareceres técnicos reprovados/notificados ou com irregularidades na Anvisa” 

Nº do Item 

no Processo 

de Compra 

Código Sysmat Quantidade 

Menor Preço 

Descartado 

(em R$) 

Preço de 

Aquisição 

(em R$) 

Diferença 

entre preços 

(em R$) 

142 106.04.0056-0 6.036 5,01 9,75 28.610,64 

178 106.04.0119-2 9.000 0,65 1,29 5.760,00 

497 106.06.0017-8 400 18,24 39,33 8.436,00 

610 106.06.0182-4 300 18,96 40,00 6.312,00 

Total 49.118,64 
          Fonte: Documentação encaminhada por e-mail pela gerente de risco do HCU em 22/11/2016 

 

Para os itens da tabela anterior, apesar de alegarem conter registros de queixas técnicas na 

Anvisa, nenhuma documentação que comprovasse o informado foi encaminhada. 

 

Por todo o exposto, constatou-se que os procedimentos de compras da Faepu não permitem 

concluir que um dos principais objetivos da licitação, que é o de obter a proposta mais 

vantajosa para a administração, esteja sendo alcançado. Da análise de apenas seis 

procedimentos de compras de medicamentos e materiais hospitalares, verificou-se uma 

contratação com preço a maior de R$ 4.396.089,03. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação, subdividida em itens para melhor compreensão: 

 

Item 01 

 

“ ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NO DECRETO Nº 8.241/2014 

 

As atividades desenvolvidas pela FAEPU não estão plenamente enquadradas nos 

regramentos previstos no Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, que regulamenta o 



Artigo 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que trata especificamente da 

“...execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes por esta Lei...”, cujas 

definições estão contidas no seu Artigo 1º, §1, §2 e §3, que delimita o entendimento e o 

enquadramento das ações das Fundações de Apoio nas atividades de apoio institucional às 

IFE’s., não prevendo a participação das Fundações de Apoio nas atividades de manutenção 

das IFE’s não relacionadas a projetos. 

Mesmo considerando os pontos abordados acima, salientamos que já havia o entendimento 

da Administração Superior da Fundação da importância da modernização e do 

aprimoramento dos seus processos de trabalhos, prevendo em seus planejamentos a 

implantação de um novo sistema de gestão empresarial (ERP - Enterprise Resource 

Planning) que possui, dentre os diversos mecanismos de gestão e controle, um modulo de 

compras mais adequado. 

A elaboração do projeto base deste sistema iniciou no final do ano de 2015, e a sua 

implantação foi iniciada no final do ano de 2016, com previsão de conclusão para o mês de 

julho deste ano, sendo previsto também a revisão obrigatória de todas as normas internas 

de trabalho”. 

Item 02 

“ PROCESSOS DE COMPRA  

Para a compra dos itens padronizados, a DICOL – Divisão de Compras da Fundação adota 

o procedimento de abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais apenas na 

data estipulada para o encerramento da cotação de preços, não sendo permitida em 

nenhuma hipótese a abertura destes envelopes antes do prazo. 

Todo o processo de compras no novo sistema será feito de forma informatizada, desde o 

recebimento do pedido de compra, cotação, entrega e pagamento”.  

Item 03 

“ RESULTADOS DAS COMPARAÇÕES DAS COTAÇÕES DA FAEPU COM OUTROS 

ENTES 
 

Devido ao curto espaço de tempo, conseguimos realizar a avaliação de apenas alguns dos 

itens apontados nas 03 Tabelas descritas no relatório, produzindo os seguintes 

esclarecimentos: 

As Tabelas comparam as cotações de preços realizadas pela FAEPU e outros Entes, 

representado os resultados/comparações obtidos das cotações de preço e não o da efetiva 

aquisição dos itens elencados. 

No caso da FAEPU e da UFU, adotamos o procedimento de aquisição pela entidade que 

apresenta o menor preço, como forma de otimização dos recursos disponibilizados, salvo 

em situações que nos obriguem a adquirir pela via de atendimento mais segura, 

resguardando a vida do paciente. Este fato não foi levado em consideração nesta avaliação, 



apurando-se somente os resultados das cotações de preço, independente da realização ou 

não das aquisições. 

Esclarecimentos: 

Tabela – Pedido de Cotação nº 1404/2015 (pág. 30). 

ITEM: Gosserrelina Acetado 10,8mg 

O preço de cotação da FAEPU é de R$1.026,13 e o da UFU de R$939,00, com quantidade 

de consumo previsto de 1.200 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Medicamento não possui genérico e/ou similar, e é comercializado por um 

distribuidor oficial do laboratório que possuí bonificação nos preços para a venda 

direta para órgãos públicos, sendo este um dos motivos da diferença de preço na 

cotação. 

2) Foi realizada a aquisição de 630un pela UFU que possuía o menor preço, e 217un 

pela Fundação. 

ITEM: Gosserrelina Acetado 3,6mg 

O preço de cotação da FAEPU é de R$400,77 e o da UFU de R$334,00, com quantidade de 

consumo prevista de 4.200 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Medicamento não possui genérico e/ou similar, e é comercializado por um 

distribuidor oficial do laboratório que possuí bonificação nos preços para a venda 

direta para órgãos públicos, sendo este um dos motivos da diferença de preço na 

cotação. 

2) Foi realizada a aquisição de 1.045un pela UFU que possuía o menor preço, e 112un 

pela Fundação. 

ITEM: Capecitabina 500cp 

O preço de cotação da FAEPU é de R$17,62 e o da UFU de R$11,50, com quantidade de 

consumo prevista de 51.000 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Foi realizada a aquisição de 20.040un pela UFU que possuía o menor preço, e 

9.100un pela Fundação. 

ITEM: Tamoxifeno Citrato 20mg cp 

O preço de cotação da FAEPU é de R$2,50 e o da UFU de R$2,00, com quantidade de 

consumo prevista de 151.500 unidades.  



Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Foi realizada a aquisição de 43.800un pela UFU que possuía o menor preço, e 

24.060un pela Fundação.  

2) Outras aquisições foram feitas através de outras cotações e processos de compra. 

3) Atualmente a UFU possui processo com valor unitário de R$1,17, e a FAEPU com 

valor unitário de R$0,83. Está diferença se dá não apenas pela variação dos preços, 

mas também por outras questões mercadológicas, comerciais, de importação, 

quebra de patente e outros fatores alheiro à gestão dos entes.  

Tabela – Pedido de Cotação nº 237/2016 (pág. 33). 

ITEM: Dexmedetomidina Cloridrato 100mcg frasco 2ml 

O preço de cotação da FAEPU é de R$158,00 e o da UFU de R$83,03, com quantidade de 

consumo prevista de 10.340 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Medicamento não possuía genérico e/ou similar na época, e era comercializado por 

um distribuidor oficial do laboratório que possuía bonificação nos preços para a 

venda direta para órgãos públicos, sendo este um dos motivos da diferença de preço 

na cotação. 

2) Após a reavaliação dos procedimentos e condutas médicas, o consumo deste 

medicamento pelo Hospital reduziu drasticamente, sendo adquirido neste período 

apenas 300 unidades, e não 10.340 previstas. 

3) A aquisição foi realizada pela UFU que possuía o menor preço, e nenhuma pela 

Fundação. 

4) Hoje a FAEPU adquiri o medicamente genérico, ao preço de R$39,00 a unidade. 

Tabela – Pedido de Cotação nº 1144/2016 (pág. 33). 

ITEM: Ertapenem Sódico 1g fr/ap 

O preço de cotação da FAEPU é de R$332,00 e o da UFMG de R$283,61, com quantidade 

de consumo prevista de 5.000 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) A compra deste medicamento de alto custo foi suspensa temporariamente, 

considerando a substituição pelo medicamento meropenem de menor custo. 

2) O meroperenem custa pela UFU R$7,92 a unidade e pela FAEPU R$6,90 a unidade. 

3) Nesta cotação de preço não foram adquiridas nenhuma unidade do medicamento 

Ertapenem.  

ITEM: Anfoterecina B Liposomal 50mg fr/ap 

O preço de cotação da FAEPU é de R$1.690,77 e o da UFMG de R$1.484,88, com 

quantidade de consumo prevista de 800 unidades.  



Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Em substituição à este medicamento, está sendo utilizado outro medicamento 

compatível e que é fornecimento pelo Governo Estadual, desta forma desonerando o 

Hospital desta aquisição. 

2) A compra deste medicamento de alto custo foi suspensa, sendo mantida a cotação 

apenas para atendimento de casos emergenciais para os quais não ocorra o 

fornecimento pelo Estado. 

3) Não foi adquirida nenhuma quantidade deste medicamento no período. 

ITEM: Albumina Humana 20% 50ml fr/ap  

O preço de cotação da FAEPU é de R$120,00 e o da UFU de R$91,50, com quantidade de 

consumo prevista de 6.000 unidades.  

Pontos relevantes para esclarecimento deste caso: 

1) Foi realizada a aquisição de 4.184un pela UFU que possuía o menor preço, e 

nenhuma pela Fundação.  

 

Após estes relatos, esclarecemos que as análises pautas apenas nas cotações de preço e nas 

previsões de consumo demostram apenas as diferenças entre os preços apurados, mas não 

representam em muitos dos casos a situação efetivamente consumada e o resultado 

operacional, desconsiderando as ações conjuntas (UFU e FAEPU) empreendidas de 

gestão para a melhor aplicação dos recursos disponíveis. 

Se somarmos os resultados apurados apenas destes 08 itens esclarecidos acima, e 

subtrairmos ao resultado final apresentado na página 34 no relatório preliminar, podemos 

observar uma sensível alteração do comparativo conforme demostrado abaixo, passando 

dos R$ 2.762.532,79 expresso no relatório para R$582.350,99 apurado neste documento.  

 

Observação: nosso sistema de informação possui a possibilidade da realização das análises 

dos preços praticados pela UFU e pela FAEPU, realizando comparativos de todos os itens 

adquiridos”. 



Item 04:  

“ANÁLISE TÉCNICA DE MATERIAIS E CONTRATOS FIRMADOS 

Não podemos deixar de relatar que o subfinanciamento da saúde aliado ao endividamento 

da FAEPU, é um fator complicador nos processos de aquisição e contratação, 

principalmente se levarmos em consideração a diferença da dinâmica dos processos 

existentes com os demais entes avaliados neste caso. 

Os entes públicos são orçamentados e recebem os recursos financeiros necessários para a 

aquisição de todos os insumos para a prestação dos serviços. 

No caso da Fundação todos os insumos são adquiridos antes da prestação de serviços, 

existindo aproximadamente um período de 5 a 7 meses entre a compra e o recebimento do 

faturamento dos serviços prestados”. 

Item 05: 

“ MATERIAIS NÃO ADQUIRIDOS PELO MENOR PREÇO 

Após a apuração de que nem todos os documentos comprobatórios processos de análise 

técnica estavam arquivados nas pastas dos processos de cotação, adotamos a regra de 

apenas aceitar a desqualificação técnica de itens desde que sejam arquivados os 

documentos técnicos que suportem as decisões e análises dos profissionais especialistas 

indicados pelo Hospital. 

Os itens apresentados no relatório foram esclarecidos através do MI 007/2017 da Gerência 

de Risco, com todos os documentos comprobatórios, que estão à disposição para análise”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Análise referente ao Item 01 da manifestação: 

 

De fato, as atividades desenvolvidas pela Faepu para custear despesas relativas à 

manutenção e ao funcionamento do HCU foram formalizadas por meio de um “Convênio”, 

datado de 30/11/2015, o qual não menciona ou trata a relação firmada como baseada nas 

disposições da Lei nº 8.958/1994, das Fundações de Apoio. Realmente, essas atividades da 

Faepu não poderiam ser enquadradas como um projeto, pois não se caracterizam como 

eventuais e temporárias; mas, sim, contínuas e permanentes (aquisição de materiais de 

custeio, contratação de pessoal e serviços de apoio, etc.). Não obstante, sobretudo ressalta o 

fato que é por meio desse “Convênio” que são repassados mensalmente pelo HCU recursos 

públicos do SUS. Portanto, torna-se uma obrigação que a entidade recebedora de tais 

recursos se submeta aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da 

publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade e outros. Como se trata de 

uma instituição privada, não caberia exigir da Faepu, considerando os normativos atuais, o 

cumprimento das disposições da Lei nº 8.666/1993 ou 10.520/2002. Mas, dado se tratar de 

uma instituição que presta historicamente serviços de apoio ao HCU em cumprimento ao 

que está previsto em seu estatuto e visto o fato de que a Faepu é credenciada como uma 

Fundação de Apoio, a demonstração de que a entidade busca e segue os citados princípios 



passa, necessariamente, por dar cumprimento, em seus procedimentos internos, às 

disposições do Decreto nº 8.241/2014. Não se vislumbra lógica ou que seja producente que a 

Faepu tenha ou crie diversas regulamentações internas sobre aquisições. 

 

Nesse sentido e dado a necessidade de aprimoramento e atualização das instruções internas 

da Faepu que tratam de procedimentos de aquisição e contratação – inclusive, em sua 

manifestação, a Direção da Faepu cita a “importância da modernização e do aprimoramento 

dos seus processos de trabalhos” – depreende-se que a Faepu terá que atentar para as 

disposições do Decreto nº 8.241/2014, o qual possui em seus preceitos o atendimento aos 

citados princípios. 

 

Análise referente ao Item 02 da manifestação: 

 

A informação prestada de que somente procedem a abertura dos envelopes de preços apenas 

na data estipulada para o encerramento da cotação não foi comprovada. Como este 

procedimento é realizado internamente dentro da Divisão de Compras, e não por meio de 

uma sessão pública ou na empresa de terceiros, os fornecedores não tem nenhuma garantia 

de uma possível abertura dos envelopes antes do prazo final de entrega das cotações. Além 

disso, esta garantia do sigilo das propostas deveria ser contemplada pelos normativos de 

controle interno da Faepu que tratam de seu “Sistema de Licitação”. 

 

Análise referente ao Item 03 da manifestação: 

 

Conforme já relatado, o processo de compras realizado pela Faepu se inicia com o 

recebimento pela Divisão de Compras e Licitações (Dicol) da “Lista de Compras” 

encaminhada pela Divisão de Almoxarifado (Dialm). O quantitativo constante na referida 

Lista é estipulado com base no histórico de consumo de medicamentos pelo HCU. Por 

algum motivo, alguns itens, como os citados na manifestação, foram adquiridos em 

quantidades menores, mas a quantidade e preços contratados foram os constantes no 

comparativo elaborado pela CGU. Este comparativo procurou demonstrar a fragilidade e 

desatualização dos procedimentos de compras adotados pela Faepu, que poderia ter como 

consequência um grande prejuízo para a instituição. Além disso, utilizou-se como 

metodologia de comparação a média de preços dos itens dos procedimentos licitatórios dos 

outros entes, sendo que, caso fosse utilizado o menor preço como referência, o potencial 

prejuízo seria ainda maior. 

 

Como demonstrado na própria manifestação do HCU, realizando o comparativo não 

incluindo os itens citados na manifestação, ainda se teria um potencial prejuízo de 

R$582.350,99 em apenas três processos de compra. 

 

Análise referente ao Item 04 da manifestação: 

 

Neste item o próprio gestor conclui que os entes públicos possuem instrumentos mais 

eficazes para se proceder aos processos de aquisição e contratação. Deste modo, como 

relatado em outra constatação deste Relatório, deve-se talvez repensar um novo modelo de 

gestão, o qual considere, em especial, os complexos procedimentos para aquisição de 

insumos, materiais e medicamentos para o HCU.  

 

Análise referente ao Item 05 da manifestação: 

 



Foi afirmado na manifestação que nem todos os itens possuíam documentação 

comprobatória da desqualificação técnica. A documentação citada no “MI 007/2017” não 

acrescentou novidades com relação às justificativas já apresentadas no e-mail enviado em 

22/11/2016 pela Gerente de Risco do HCU, já analisadas neste Relatório. Pode-se citar, 

como exemplo, que os Pedidos de Compras nº 632/2015 e 1778/2015 foram realizados em 

março/2015 e setembro/2015, respectivamente, sendo que a data da ocorrência da queixa 

técnica apresentada para os itens 01 dos dois processos é 17/02/2016; portanto, quando os 

itens da referida marca que possuíam o menor preço foram descartados, ainda não havia 

queixa técnica para o produto. Outro exemplo é com relação ao item 296, em que pese 

constarem queixas técnicas para 02 marcas (para outras 02 as queixas técnicas são com data 

posterior à realização do pedido de compras), para as demais 02 marcas com preços menores 

alegaram não ter havido tempo hábil para realização de testes, sendo, portanto, adquirido o 

fornecedor classificado com o 11º menor preço. 

 

Por fim, a UFU, em sua manifestação, não encaminhou documentação comprobatória para 

os itens cujas justificativas foram de que as especificações apresentadas pelos fornecedores 

não atendiam às requeridas pelo HCU e a falta de tempo para realização de testes. Para 

outros itens, havia queixas técnicas para um dos produtos com menor preço, mas não para o 

restante dos produtos melhores classificados. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer no instrumento jurídico que formaliza os repasses de recursos 

do SUS firmado com a Faepu, como condição para a continuidade dos repasses, que a 

Fundação preveja em seu regulamento interno de aquisições e contratações o atendimento 

aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da 

transparência, da eficiência, da competitividade e outros, de tal forma que adeque o 

regulamento às disposições do Decreto nº 8.241/2014 ou outro que vier a lhe substituir, em 

especial sobre a necessidade de: realização de pesquisa de mercado anteriormente às 

aquisições de bens e contratações de obras e serviços, para que se estabeleçam os valores de 

referência; exigência de que as documentações relativas à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e qualificação econômico-financeira das empresas fornecedoras; divulgação da 

seleção pública de fornecedores em seu sítio eletrônico; realização de aquisições do 

fornecedor que apresentar o menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade 

definidos no instrumento convocatório, justificando e comprovando os casos em que essa 

regra não for seguida.  

 

 

2.1.8. Descumprimento de exigências legais em contratações realizadas pela Faepu. 
 

Fato 
 

O Decreto nº 8.241/2014 regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958/1994, que dispõe sobre a 

aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio às 

Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e demais Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICT). 

 

Todos os procedimentos relacionados à seleção e à contratação estão dispostos no Decreto, 

que prevê realização de pesquisa de mercado prévia à contratação, requisitos exigidos no 



instrumento convocatório, procedimentos de seleção pública de fornecedores, dos 

documentos exigidos na habilitação, fase recursal, dentre outros dispositivos. 

 

Como visto em outro ponto deste Relatório, a norma da Faepu que trata do sistema de 

licitação foi editada em 01/07/2001, Instrução Operacional IO-FAEPU 02/2000, e não 

contempla diversos dispositivos do Decreto; está, portanto, desatualizada. 

 

O não cumprimento das exigências legais nas contratações realizadas pela Fundação ficou 

evidente nos cinco processos do quadro a seguir: 

 

Empresa Objeto 
Data de 

Assinatura 

Nº da Atual 

Autorização 

de Despesa 

(AD) 

Valor 

Inicial do 

Contrato 

(em R$) 

Valor 

Atual do 

Contrato * 

(em R$) 

Dimex do 

Triângulo 

Ltda. 

Locação de máquinas 

copiadoras e 

impressoras 

01/12/2006 
21/2015 e 

16/2016 
112.560,00 248.800,00 

Instituto 

Hermes 

Pardini S/A. 

Exames laboratoriais 05/05/2000 29/2016 (1) 250.000,00 

Oximed Tec. 

em 

Esterilização 

Eireli. 

Esterilização a óxido 

de etileno em materiais 

cirúrgicos hospitalares. 

08/05/2002 38/2016 (2) 305.000,00 

Varian 

Medical 

Systems Brasil 

Ltda. 

Manutenção preventiva 

e corretiva de 

acelerador linear 

19/01/2003 55/2016 54.000,00 114.018,83 

Varian 

Medical 

Systems Brasil 

Ltda. 

Manutenção e 

fornecimento de 

material - 

Braquiterapia 

29/10/2010 56/2016 42.000,00 60.000,00 

MedPhoton 

Diagnósticos e 

Terapias SS 

Ltda. 

Atendimento, 

acompanhamento e 

orientação aos 

pacientes na 

especialidade de 

medicina nuclear 

02/03/2000 36/2016 (3) 922.372,00 

* Valor constante na Autorização de Despesa de 2016 

(1) (2) (3) Não foram estipulados valores no contrato inicial 

Dimex do Triângulo Ltda. 

 

O objeto inicial da contratação da Dimex foi a locação de dois equipamentos de 

“impressora/copiadora”. O contrato foi firmado em 01/12/2006, com previsão de 

prorrogação automática (item 2.1), o que contraria o art. 28 do Decreto nº 8.241/2014. 

 

Em que pese ter sido realizada a devida cotação prévia de preços à época da assinatura do 

contrato, este tinha como objeto apenas dois equipamentos. Desde então, foram celebrados 

diversos aditivos (o último é o Termo Aditivo nº 35/2016) com troca, supressão e aumento 

de equipamentos. Hoje, o contrato prevê a locação de 66 equipamentos, descredenciando, 

desta forma, aquela cotação de preços realizada. 

 

Instituto Hermes Pardini S/A. 

 



O contrato de prestação de serviços realizado entre a Faepu e o Instituto foi assinado em 

05/05/2000 e, conforme documentação constante no processo de contratação, foi celebrado 

de forma direta, sem qualquer indício de competitividade. 

 

Não consta no processo documentação que comprovasse ter sido realizada pesquisa de 

mercado prévia, instrumento convocatório de seleção pública de fornecedores, divulgação de 

processo seletivo, dentre outras exigências legais. A Cláusula 7ª do contrato dispõe que sua 

vigência se dará por prazo indeterminado, que, como já visto, vai de encontro à legislação. 

 

Oximed Tec. em Esterilização Eireli. 

 

Consta no processo um Memorando Interno nº 218/2001, de 12/09/2001, do diretor de 

enfermagem destinado à diretoria da Faepu, solicitando diretamente a contratação da 

Oximed, sem justificativas pertinentes para se dispensar, por exemplo, a cotação de preços 

com outras empresas, não tendo garantido assim, a necessária isonomia em tal contratação. 

Desta forma, o contrato foi assinado em 08/05/2002 e desde então vem sendo aditivado. O 

Termo Aditivo nº 020/2016 é o que está vigente e foi assinado em 14/01/2016. 

 

Varian Medical Systems Brasil Ltda. 

 

Da mesma forma que a empresa anterior, a Varian foi contratada tendo por base o 

Memorando Interno nº 355/02, de 23/12/2002, encaminhado pela gerência da bioengenharia 

para o chefe do setor de oncologia, com cópia para a diretoria executiva da Fundação, 

argumentando que tinha sido enviado a alguns hospitais um questionário sobre valor 

praticado, nível de satisfação e qualidade dos serviços, dentre outras questões e que, após 

análises, estavam sugerindo a contratação da referida empresa. Na sequência, foi assinado o 

contrato em 19/01/2003, o qual, desde então, está sendo prorrogado por meio de termos 

aditivos, sendo o último de nº 13/2016, assinado em 02/02/2016. 

 

Em 29/10/2010, foi assinado outro contrato, de forma direta, com a Varian, nº 27/2010, 

tendo por base somente uma solicitação de contratação (MI 242/10-gebie) encaminhada pela 

Gerência de Bioengenharia, sem obediência aos dispositivos legais pertinentes. Este contrato 

encontra-se em seu Termo Aditivo nº 006/2015. 

 

MedPhoton Diagnósticos e Terapias SS Ltda. 

 

A contratação da prestação de serviços relacionada à medicina nuclear, objeto deste 

contrato, também se deu de forma direta. Por meio do documento MI/DIREX/FAEPU 

050/2000, de 06/04/2000, o então diretor executivo da Fundação autorizou a contratação da 

empresa em tela. Apenas para adequação aos normativos da Portaria SAS/MS nº 494, de 

26/08//1999, o contrato firmado no ano de 2000 foi rescindido e, na mesma data, 

25/08/2004, foi assinado um novo contrato com o mesmo objeto, com destaque para o item 

9 que dispõe sobre a vigência por prazo indeterminado do instrumento. Vale esclarecer que 

o contrato foi celebrado entre a Faepu e a empresa Cemen – Centro de Medicina Nuclear de 

Uberlândia Ltda. (antiga razão social da MedPhoton). O Termo Aditivo nº 001/2014, de 

18/03/2014, alterou a razão social da contratada para MedPhoton Diagnósticos e Terapias 

SS Ltda. 

 



Além disso, foi constatado que cinco médicos contratados pela Faepu (constam na folha de 

pagamento de maio/2016 da Fundação) são atuais sócios da empresa, conforme quadro a 

seguir: 

 
CPF nº Data de Entrada no Quadro Societário 

***.502.176-** 18/12/2013 

***.925.006-** 18/12/2013 

***.467.623-** 09/09/2014 

***.643.011-** 09/09/2014 

***.557.068-** 18/12/2013 
Fonte: Dados do CNPJ da Receita Federal do Brasil, atualizados em 01/01/2017 

Este fato pode indicar a ocorrência de um indevido favorecimento, vedado pelo parágrafo 

único do art. 34 do Decreto nº 8.241/2014: 

 

“Art. 34. É vedada a contratação direta, sem seleção pública, de pessoa jurídica a qual 

possua administrador ou sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco, 

inclusive por afinidade, até o terceiro grau com dirigente da fundação de apoio contratante 

ou da IFES ou demais ICT apoiada. 

Parágrafo único. Outras hipóteses de nepotismo (original sem grifo) ou de indevido 

favorecimento não enquadradas no caput também ficam vedadas em atenção aos princípios 

da moralidade, da impessoalidade e da isonomia”. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“ Antes de entrarmos no esclarecimento pontual dos contratos apresentados nas páginas 

39, 40 e 41, faremos um breve relato da situação e dos problemas enfrentados pela 

Fundação. 

O endividamento da Faepu com fornecedores acaba sendo um dos fatores determinantes na 

condução dos processos. Embora se tenha um cuidado especial na avaliação das condições 

comerciais e dos preços praticados nos contratos firmados pela Fundação, em muitos casos 

o endividamento com alguns fornecedores torna o rompimento comercial difícil e arriscado 

do ponto de vista financeiro e jurídico, pois pode ocasionar a imediata execução das dívidas 

em atraso, com a imputação à FAEPU dos juros, multas e encargos previstos na legislação 

vigente. 

Desta forma, em muitas situações a melhor opção é a manutenção do relacionamento 

comercial para a rolagem da dívida, sempre observando se os valores e as condições 

acordadas estão dentro dos praticados pelo mercado, não trazendo prejuízo para o Hospital 

e/ou para a FAEPU. 

Outro fator importante está nos reajustes praticados nos aditamentos dos contratos que a 

Fundação firma com seus fornecedores, que em geral ficam abaixo dos índices do governo e 

dos praticados pelo mercado, podendo ocorrer na eventual abertura de concorrência um 



aumento dos preços praticados como forma de realinhamento com o mercado, fato este já 

vivenciado em outros processos. 

CONTRATOS – página 39 

DIMEX do Triângulo Ltda: 

As Diretorias da FAEPU e do Hospital decidiram pela abertura de processo de cotação de 

preço para nova contratação. 

Ressaltasse que existe uma avaliação com os preços praticados de mercado, inclusive os 

contratados pela própria UFU. 

Instituto Hermes Pardini S/A: 

As Diretorias da FAEPU e do Hospital decidiram pela abertura de processo de cotação de 

preço para nova contratação. 

Oximed Tec. Em Esterilização Eireli:  

Não existe outra empresa na região que preste este tipo de serviço, e segundo informação 

obtida, todos os hospitais da região contratam os serviços desta mesma empresa. 

Mesmo considerando o esclarecimento acima, as Diretorias da FAEPU e do Hospital 

decidiram pela abertura de processo de cotação de preço para nova contratação, mesmo 

considerando o risco de aumento dos valores contratados. 

Iremos avaliar também a viabilidade da implantação destes serviços na própria estrutura 

do Hospital, viabilizando (possivelmente) a prestação de serviços de esterilização para toda 

a região.   

Variam Medical System Brasil Ltda.: (02 contratos) 

A empresa é fabricante do equipamento e também a fornecedora exclusiva das peças e 

insumos, não existindo a possibilidade de aquisição com outra empresa, devendo ser 

considerada a inexigibilidade de cotação. 

MedPhoton Diagnósticos e Terapias SS Ltda.:  

Ressaltamos que a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

imagem (cintilografia e outros) atende às exigências para o credenciamento, habilitação e 

manutenção de diversos serviços de saúde essenciais à população, não possuindo o 

Hospital serviço próprio. 

Não existia, e não existe na região nenhuma empresa que preste este serviço, de forma 

plena e em consonância com às demandas do Hospital, sendo inviável abertura de cotação 

de preços. 

Os preços contratados para a realização dos exames prestados pela empresa, são os 

mesmos praticados pela Tabela SUS. 



Existe um passivo com este fornecedor no valor de R$ 1.478.298,67 (referência abril de 

2017). 

Com relação aos sócios, apuramos no contrato social que nenhum dos nomes listados são 

administradores e/ou sócio com poder de decisão, conforme mencionado no Artigo 34 do 

Decreto nº 8.241/2014, sendo assim a composição da participação societária: 

***.502.176-**: cota de participação de 0,10% - 02 cotas 

***.925.006-**: cota de participação de 0,10% - 02 cotas 

***.467.623-**: cota de participação de 0,10% - 02 cotas 

***.643.011-**: cota de participação de 0,10% - 02 cotas 

***.557.068-**: cota de participação de 0,10% - 02 cotas 

Existe no contrato social a indicação do sócio administrador que não possui vínculo com a 

Fundação, não sendo nenhum dos sócios aqui listados”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De acordo com o relatório de saldos a pagar, emitido pela Faepu em 06/07/2016, a única 

dívida considerável seria com a empresa MedPhoton, conforme relatado na manifestação. 

Com relação à outras quatro empresas, a dívida total naquela data somava R$274.264,34. 

Portanto, o descumprimento de diversos dispositivos legais para realização de contratações, 

tendo por base a manutenção do relacionamento comercial para a rolagem da dívida não se 

justifica. 

 

Para os objetos dos contratos referentes às empresas Dimex, Instituto Hermes Pardini e 

Oximed a Fundação confirmou a realização de novos procedimentos de contratação. 

 

Com relação à empresa Varian Medical, na hipótese da contratação ser por inexigibilidade, o 

respectivo contrato teria que atentar para os dispositivos elencados no Capítulo V do 

Decreto nº 8.241/2014, especificamente ao artigo 27. 

 

Por fim, por meio de uma simples pesquisa realizada na rede mundial de computadores, 

verificou-se que a cidade de Uberlândia possui, pelo menos, cinco empresas que prestam os 

mesmos serviços objeto do contrato com a empresa MedPhoton. Caso essas empresas não 

tenham capacidade plena para o atendimento às exigências do HCU – conforme disposto na 

manifestação, este fato deveria estar muito bem justificado e demonstrado no processo de 

contratação, uma vez que se trataria de contratação por inexigibilidade. Relativo aos sócios, 

a legislação dispõe que no caso de “... Outras hipóteses de nepotismo ou de indevido 

favorecimento não enquadradas no caput (art. 34 do Decreto nº 8.241/2014) também ficam 

vedadas em atenção aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia”, 

exigência que independe do quantitativo de participação societária de cada sócio. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



Recomendação 1: Solicitar formalmente à Faepu que promova novos procedimentos para 

seleção e contratação de prestadores de serviços relacionados aos contratos analisados no 

fato. 

 

 

2.1.9. Dependência da Faepu como provedora permanente ou temporária de recursos 

humanos para o HCU. 
 

Fato 
 

O quadro de pessoal do HCU é complexo, tanto em função do número expressivo de 

categorias profissionais que o compõe, quanto pela variedade de vínculos trabalhistas e 

outros firmados pela instituição com a interveniência de terceiros para a contratação de 

funcionários.  

 

A tabela a seguir apresenta os quantitativos de funcionários que trabalham no HCU por tipo 

de atividade (assistencial, administrativa e de apoio e manutenção) e vínculo 

trabalhista/contratual (estatutário, celetista ou outros). Vale ressaltar que não foram 

contabilizados os trabalhadores voluntários e que os números totais podem variar 

mensalmente em função de novos contratos, novas cessões e desligamentos. 

 

Tabela – Quantitativo de funcionários que trabalham no HCU 

Funcionários 
Atividades 

Assistenciais 

Atividades 

Administrativas 

Atividades de 

Apoio e de 

Manutenção 

Total 

E
st

at
u

tá
ri

o
s 

Servidores Federais do HCU 1.391 107 80 1.578 

Servidores Municipais Cedidos pela 

Prefeitura de Uberlândia (1) 
0 0 5 5 

C
el

et
is

ta
s 

Contratados pela Faepu (2) 823 328 291 1.442 

Contratados pela Faepu (3) 4 0 0 4 

Contratados pela Associação Grupo 

Luta Pela Vida - GLPV (4) 
36 18 25 79 

Contratados pela TBI Segurança Eireli 

(5) 
0 0 16 16 

Contratados pela RCA Produtos e 

Serviços Ltda. (6) 
0 0 224 224 

Contratados pela Ética Conservação e 

Higienização Ltda. (7) 
0 0 229 229 

O
u

tr
o

s 
v

ín
cu

lo
s Residentes do HCU (8) 420 0 0 420 

Profissionais autônomos contratados 

pela Faepu (9) 
91 0 0 91 

Profissionais-sócios da Assistência 

Médica em Cirurgia Pediátrica de 

Uberlândia Ltda. (10) 

6 0 0 6 

Total Geral 2.771 453 870 4.094 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

(1) Servidores municipais, cedidos pela Prefeitura de Uberlândia/MG, para atuarem na Unidade de Oncologia do 

HCU. 

(2) Funcionários contratados pela Faepu com recursos do SUS transferidos pelo HCU por meio de Convênio, sem 

número, firmado em 30/11/2015 e publicado na página 54 da Seção 3 do Diário Oficial da União de 01/02/2016. 



(3) Médicos contratados pela Faepu para prestarem serviços no Setor de Fonoaudiologia do HCU, em decorrência 

da execução do Contrato nº 053/2012, custeado com recursos do orçamento do HCU. 

(4) Funcionários contratados pela Associação GLPV com recursos oriundos de doações para atuarem na Unidade de 

Oncologia do HCU, com base em Termo de Cooperação, sem número, firmado em 14/07/2016.   

(5) Funcionários para execução do Contrato nº 023/2012, cujo objeto é a “prestação de serviço de vigilância 

patrimonial armada ostensiva no HCU, incluindo o fornecimento de todos os insumos, mão de obra e equipamentos 

de trabalho”. 

(6) Funcionários para execução do Contrato nº 021/2015, cujo objeto é a “prestação de serviços continuados de 

apoio às atividades de portaria, recepção, transporte interno de pacientes e entrega de medicamentos e materiais 

diversos, com atuação nas dependências do HCU”. 

(7) Funcionários para execução do Contrato nº 047/2011, cujo objeto é a “prestação de serviços de limpeza 

hospitalar, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e todos os insumos 

necessários para limpeza e desinfecção do HCU”. 

(8) Alunos, em nível de pós-graduação, que participam de programas de residência médica e de residência 

multiprofissional em saúde (SIAPE - agosto de 2016); parte desses residentes (54 em 2015) atuam no “Projeto de 

Interiorização da Saúde – Uma Ação Multiprofissional do Ensino, Extensão e Pesquisa em Capinópolis”, em 

decorrência dos termos do Convênio nº 001/UFU/Faepu/2012, firmado com o município de Capinópolis/MG. 

(9) Médicos contratados eventualmente pela Faepu, sem vínculo empregatício, para realização de plantões no HCU 

(planilhas do GDHS/HCU - junho de 2016). 

(10) Médicos e sócios da Assistência Médica em Cirurgia Pediátrica de Uberlândia Ltda., empresa contratada pela 

Faepu com recursos do SUS para a prestação de serviços no Setor de Cirurgias Pediátricas do HCU, por meio de 

Contrato, sem número, firmado em novembro de 2010. 

 

Há, portanto, em torno de 4.000 trabalhadores contratados direta ou indiretamente pelo 

HCU. Desse total, 39% são estatutários, 49% celetistas e 12% mantêm outros tipos de 

vínculos com o Hospital. 

 

Do quantitativo total de funcionários do HCU, 49% possuem vínculo direto com o órgão 

público federal, caso dos estatutários e residentes. Os outros 51% possuem vínculo indireto 

de trabalho, ou seja, são contratados mediante interveniência de uma empresa. Para esse tipo 

de relação indireta, é possível ainda separar as empresas intervenientes em dois grupos: 

aquelas que contratam profissionais para ocuparem postos de trabalho em atividades-fim 

(assistenciais e administrativas) e em atividades-meio (de apoio e de manutenção), de forma 

indistinta, caso da Faepu e da Associação Grupo Luta Pela Vida – GLPV; e aquelas que 

apenas contratam trabalhadores para atividades-meio, ou seja, com fins específicos de 

terceirização para fornecimento de mão-de-obra, conforme previsto no ordenamento legal, 

caso das empresas TBI, RCA e Ética. 

 

No que concerne às contratações de pessoal pela Faepu e pela Associação GLPV, cumpre 

registrar que há diferenças na atuação dessas entidades, em que pese ambas contratarem 

profissionais de forma indistinta para o exercício de atividades-fim e meio no HCU. A 

Associação GLPV gere recursos oriundos de doações privadas para arcar com despesas de 

pessoal (e outras despesas), especificamente no Hospital do Câncer, unidade de oncologia do 

HCU. A Faepu, por sua vez, utiliza recursos públicos do SUS, repassados pelo próprio 

Hospital, para custear a remuneração dos profissionais, os quais podem atuar em todas as 

unidades/setores do HCU.  

 

A Faepu é interveniente na contratação de uma parte significativa da força de trabalho do 

HCU. Atualmente, cerca de 38% do quantitativo total de funcionários do HCU é contratado 

pela Faepu, dos quais 60% exercem atividades assistenciais, tais como medicina, 

enfermagem e outras profissões da saúde. Portanto, a Faepu vem cumprindo a atribuição de 

fornecedora de mão-de-obra para o HCU, selecionando e contratando profissionais. Embora 

a Faepu também exerça outras atribuições que contribuem para a manutenção e 

funcionamento do HCU (como aquisições de medicamentos e insumos de uso hospitalar), 

fundamentalmente seus esforços são direcionados em suprir o HCU de recursos humanos. 



Em 2015, 58% dos recursos do SUS repassados à Faepu, equivalente a R$72.000.000,00, 

foram com despesas de pessoal.  

 

Depreende-se que a Faepu vem sendo utilizada pela Administração Pública como a 

instituição que viabiliza uma maior agilidade nas contratações de pessoal, em decorrência 

das contratações ocorrerem sem a necessidade de realização de concursos públicos. Trata-se 

de um evidente descumprimento da disciplina constitucional que estabelece o provimento de 

cargos na administração pública mediante concurso, não obstante a Faepu realizar processos 

seletivos públicos simplificados na seleção de pessoal para o HCU. Há que se considerar, 

ademais, que os concursos públicos autorizados nos últimos anos para o HCU têm sido 

insuficientes para alterar de forma significativa esse quadro de pessoal do Hospital, o que 

acaba por fomentar a atuação da Faepu como provedora de recursos humanos. 

 

No cumprimento da atribuição de prover o HCU com recursos humanos, a Faepu vem se 

utilizando de contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

diretamente com o profissional. Além disso, utiliza outros tipos de vínculos, mediante 

contratação de serviços prestados por pessoas jurídicas – PJ (caso da empresa Assistência 

Médica em Cirurgia Pediátrica de Uberlândia Ltda.) e por pessoas físicas – PF (caso dos 

médicos autônomos, sem vínculo empregatício, contratados eventualmente pela Faepu para 

realização de plantões). Somente com contratações de PJ e PF, a Faepu despendeu, em 

média, R$450.000,00 por mês no período de janeiro de 2015 a junho de 2016. 

 

Neste trabalho estão constatados fatos que denotam descumprimento de normativos 

trabalhistas e estatutários. Os fatos, apontados em item específico deste Relatório – além de 

ocasionar prejuízo direto ou indireto ao atendimento e, por conseguinte, aos serviços 

prestados no HCU – acabam por pressionar, ainda mais, para que a Faepu forneça os 

recursos humanos faltantes no Hospital, visto que as escalas de trabalho nos diversos setores 

assistenciais do Hospital são completadas por funcionários da Faepu contratados de forma 

permanente ou temporária. 

 

Cumpre registrar, por fim, ainda no que se refere à gestão de recursos humanos do HCU, 

que se encontrava em implantação, durante a realização deste trabalho de fiscalização, um 

processo de “flexibilização para ajuste da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos” da UFU, o qual prevê a possibilidade de redução da jornada para seis horas 

diárias e 30 horas semanais com fundamento na faculdade prevista no artigo 3º do Decreto 

nº 1.590/1995. Por meio da Resolução do Conselho Diretor, nº 05/2016, de 7 de outubro de 

2016, foi aprovado o processo de implantação. Em seu artigo 17, parágrafo 3º, fica definido 

que o início da flexibilização ocorreria em quatro órgãos, dentre os quais o HCU.  

 

A implantação da “flexibilização da jornada” no HCU ocasionará, certamente, um impacto 

sobre os quantitativos de funcionários necessários para o regular funcionamento dos setores 

e das unidades do Hospital. Nesse sentido, a própria Resolução prevê: 

 

“Art. 8º (...)  

§ 2º - Esta flexibilização está condicionada à suficiência do quantitativo de servidores 

técnico-administrativos em educação para desenvolvimento dos serviços de modo a 

assegurar a execução das atividades flexibilizadas. 

Art. 9º - A autorização de que trata este Capítulo abrange, apenas e tão somente, a 

flexibilização da jornada de trabalho, sem, contudo, permitir aumento de despesa com 



pagamento de horas extras nem contratação de novos servidores, mesmo que por 

terceirização.” 

 

A Resolução estabelece, como elemento necessário à abertura do processo de flexibilização, 

dentre outros, a apresentação de um “Estudo de viabilidade da adoção de jornada de 

trabalho flexibilizada com relatório de atendimento”, cujo modelo consta do Anexo V. 

Basicamente, por meio desse estudo se pretende assegurar que os critérios legais para a 

flexibilização estão sendo atendidos e que os servidores alocados no setor são suficientes 

para atender o horário de funcionamento após a adoção da nova jornada flexibilizada. 

Contudo, atualmente, os servidores já não são suficientes, dado a quantidade expressiva de 

funcionários da Faepu, quase 1.000 profissionais, contratados para trabalharem em 

atividades assistenciais e distribuídos pelos diversos setores do Hospital, e os recorrentes 

comunicados, em especial da Gerência do Pronto Socorro do Hospital, sobre restrições ao 

atendimento por falta de profissional de saúde ou escala incompleta. Depreende-se que, caso 

os processos de flexibilização da jornada de servidores sejam efetivados, haverá aumento da 

pressão para que a Faepu contrate ainda mais funcionários para cobrirem as escalas de 

pessoal do HCU. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“A Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU é uma pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de fundação, sem finalidade lucrativa. A 

FAEPU resulta da transformação da ex-Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de 

Uberlândia – FEMECIU. A FEMECIU foi constituída em 1966, por pessoas de destaque da 

Comunidade local, sendo um de seus objetivos “instalar e manter uma Escola de 

Medicina”. Tanto a FAEPU, e muito menos a FEMECIU, foram instituídas ou co-

instituídas pela Universidade Federal de Uberlândia ou pela União. 

 

O início da relação existente entre a UFU e a FAEPU, sucessora da FEMECIU, remonta 

aos idos de 1969 quando da instituição da Universidade de Uberlândia, autorizada a 

funcionar pelo Decreto-lei n° 762 de 14 de agosto de 1969. Vem desde aquela época a 

conjugação de esforços das duas instituições na constituição, ampliação e manutenção do 

Hospital de Clínicas indispensável tanto ao funcionamento do Curso de Medicina como da 

assistência à saúde da população local e regional - mais de três milhões de habitantes. 

 

A atipicidade do relacionamento existente entre a Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU foi 

reconhecida de há muito pelo Egrégio Tribunal de Contas da União – Processo TC 

375.337/88-1: 

 
5.1  A FAEPU, consoante dados contidos na Certidão de fls. 240/241, sucedeu a Fundação 

Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia-FEMECIU, desde 15/06/81, sendo que a criação 

daquela FEMECIU ocorreu em 05/09/66. A Universidade Federal de Uberlândia foi instituída 

por força do Decreto-lei n° 762, de 14/08/69, sendo, portanto, sua criação posterior a da antiga 

FEMECIU. 



5.1.1 Conforme já registrado no item 2 e desdobramentos desta, e no item 3 e seguintes da 

Instrução de fls. 242/247, a Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, que era mantida pela 

FEMECIU, foi integrada à UFU (Decreto-lei n° 762/69, alterado pela Lei n° 6.532/78, e Decreto 

n° 74.363/74), tendo sido transferidos àquela os encargos do pessoal administrativo e docente, 

bem como parte dos equipamentos e material permanente. 

5.1.2   A FEMECIU, por sua vez, tinha seu patrimônio constituído de bens móveis e imóveis, 

obtidos sem a destinação de recursos públicos, os quais foram repassados à Fundação de 

Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia-FAEPU, quando da sucessão em 1981 (fls. 240/1). 

5.1.3 A mencionada FAEPU é proprietária, assim, dos imóveis onde funcionam o Curso de 

Medicina, o Hospital de Clínicas, o Pronto-Socorro, e o Ambulatório, além da Fazenda 

Experimental, possuindo também um Laboratório Farmacêutico, o Núcleo de Processamento de 

Dados, de grande porte, diversos veículos e equipamentos. 

5.1.4 Consoante cláusula segunda do Convênio celebrado, em 01/10/81 (fls. 48/50 deste), a 

FAEPU ‘cede à Universidade, como de fato cedido já tem, todas as suas instalações, bens e 

equipamentos, bem como lhe fornece todo o material de consumo, necessários às atividades da 

Universidade, no âmbito da Fundação, auferindo da mesma, como contraprestação, as vantagens 

decorrentes dessas atividades.’ 

5.1.5 Ressalte-se também a cláusula quarta do aludido Convênio (fls. 49), estabelecendo que os 

professores, médicos, odontólogos e demais servidores que executam serviços para a FAEPU, ou 

para a sua clientela, serão pagos pela UFU, a quem estão vinculados como empregados. 

5.1.6   Observa-se do exposto no subitem 5.1 e desdobramentos, retro, que o relacionamento 

entre a UFU e a FAEPU baseia-se em laços de interdependência, constando, dentre os objetivos 

da Fundação, o de proporcionar à Universidade “todo o apoio e os meios necessários à 

consecução dos seus objetivos”, inclusive com transferência de recursos financeiros (art. 4°, 

inciso II, do Estatuto da FAEPU, às fls. 62/67 deste). 

5.1.7 O RELACIONAMENTO ENTRE ESSAS DUAS INSTITUIÇÕES É, PORTANTO, 

ATÍPICO, SE CONSIDERARMOS OS RELACIONAMENTOS DAS DEMAIS 

UNIVERSIDADES COM SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO, POSTO QUE, NESSES CASOS, 

TAIS ENTES SÃO EXTENSÃO DAQUELAS, CRIADOS COM O FITO DE 

PROPORCIONAR FLEXIBILIDADE ADMINISTRATIVA E LIBERDADE NA APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS FINANCEIROS, COM EVIDÊNCIA DE SUPERPOSIÇÃO DE FUNÇÕES. 

(...) 

5.1.11   A Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, uma vez que 

não teve destinação de recursos públicos à formação de seu patrimônio, consoante já assinalado 

nos subitens 2.4 e 5.1.2 retro, foi alcançada pelo entendimento firmado no inciso III da Decisão 

de 10/12/87 (vide transcrição no subitem 5.1.8 desta), não estando sujeita a apresentar suas 

contas ao Tribunal.     

 

Posteriormente, em decisão publicada no DOU de 23 de outubro de 1990, o Tribunal de 

Contas da União – TC 375.337/88-1, mais uma vez, reconheceu a atipicidade do 

relacionamento existente entre a UFU e a FAEPU, é só ver: 

 
‘5. A respeito da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, 

necessário se faz definir as normas a serem observadas no relacionamento dessa Instituição com 

a UFU, em face da CIRCUNSTÂNCIA ATÍPICA DE INTERAÇÃO EXISTENTE ENTRE 

AMBAS, apontada no parecer da 2ª DT da 6ª IGCE (fls. 294/296 subitens 5.1/5.1.13).’ 

 

Na época da constituição da ex-FEMECIU (1966), hoje FAEPU, ainda não existia a 

Universidade Federal de Uberlândia. Vários setores da comunidade, em trabalho diligente 

promoveram a criação de diversas Faculdades, dotando-as de patrimônio. Anos mais tarde 

é que foi editado o Decreto-lei nº 762, de 1969, autorizando o funcionamento da “Fundação 

Universidade de Uberlândia” (entidade privada), posteriormente federalizada com a 

denominação “Universidade Federal de Uberlândia” (entidade pública), pela Lei nº 6.532, 

de 24 de maio de 1978.  

 

Duraram vários anos os trabalhos para consolidação da Universidade Federal de 

Uberlândia. Por meio do Decreto nº 74.363, de 7 de agosto de 1974, é que se estabeleceu a 



base para integração do Curso de Medicina, mantido pela antiga FEMECIU, à 

Universidade Federal de Uberlândia, com a consequência posterior de integração a esta de 

todo o pessoal administrativo e docente. Situação que perdura até os dias atuais, diante da 

interelação existente entre as duas entidades.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Diretoria Geral do HCU apenas reconta o processo de 

criação e desenvolvimento da UFU e da Faepu, não apresentando as providências tomadas 

ou as gestões feitas com vistas a, pelo menos, reduzir a situação de dependência da Faepu 

como provedora de recursos humanos para o Hospital. 

 

Quanto à citada flexibilização da jornada de trabalho de servidores para seis horas diárias e 

30 horas semanais, processo em implantação por meio da Resolução do Conselho Diretor da 

UFU nº 05/2016, a Diretoria do HCU não se manifestou sobre o assunto. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Suspender o processo de flexibilização para ajuste da jornada de trabalho 

dos servidores técnico-administrativos da UFU lotados no HCU, estabelecido na Resolução 

do Conselho Diretor nº 05/2016, até que sejam elaborados e aprovados os estudos de 

viabilidade da adoção de jornada de trabalho flexibilizada, por setor do Hospital, com 

relatório de atendimento comprovando a suficiência do quantitativo de servidores para 

desenvolvimento dos serviços e que não acarrete aumento de despesa com pagamento de 

horas extras nem contratação de novos servidores, mesmo que por terceirização. 

 

 

2.1.10. HCU não segue normativos que tratam do estabelecimento da jornada regular 

de trabalho e definem a necessidade de intervalo mínimo entre jornadas.  
 

Fato 
 

No Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU), os lançamentos das escalas de trabalho dos 

funcionários (escala de serviços ou escala para as jornadas regulares de trabalho; e escala de 

plantões hospitalares e de sobreaviso, ou escala para as jornadas especiais de trabalho) são 

realizados no “Sistema de Escala Eletrônica”. O Sistema de Escala é utilizado pelas diversas 

chefias e coordenações de setores do HCU para registrar os horários de início e fim de 

jornada dos funcionários, ou seja, para planejar mensalmente a ocupação da força de 

trabalho disponível no setor ou unidade. As escalas de trabalho são divulgadas pelo HCU em 

seu sítio eletrônico na Internet: www.hc.ufu.br/pagina/aplicativos. 

 

Para a apuração da frequência dos funcionários, o HCU utiliza outro sistema informacional, 

denominado “Sistema Thalys”. Por meio desse Sistema, é feito o cálculo, o apontamento e o 

gerenciamento das horas trabalhadas pelos funcionários do Hospital, ou seja, o registro de 

ponto. Os registros de frequência (entradas e saídas do trabalhador) são feitos em 

registradores eletrônicos de ponto (REP), equipamentos de automação distribuídos pelas 

diversas unidades do HCU. Segundo informações prestadas pelo Setor de Recursos 

Humanos do Hospital, apenas não estão sujeitos ao controle eletrônico de frequência: 

servidores públicos municipais e estaduais cedidos, que atuam nas dependências do HCU; 

profissionais com restrição médica; e servidores ou funcionários que ocupam cargo de 

http://www.hc.ufu.br/pagina/aplicativos


direção, ou liberados do registro pela Diretoria do Hospital. Todos os outros estariam 

sujeitos: servidores públicos federais que possuem vínculo com o HCU; funcionários 

celetistas (Faepu e ONG Luta pela Vida com atuação no HCU); e terceiros contratados para 

a prestação de serviços, mediante contrato gerido pelo Setor de Gestão de Contratos e 

Convênios. 

 

Foram feitas análises, de forma amostral não probabilística, dos registros efetuados em 2016 

nos Sistemas de Escalas e de Frequências dos funcionários do HCU. Foram identificadas 

inconformidades que denotam descumprimento de normativos trabalhistas e estatutários, 

conforme relacionado a seguir: 

 

a) Indefinição da carga horária diária de jornada regular de trabalho de servidores ou, 

quando definida, com uma jornada sem amparo legal. 

 

Em análise às escalas de trabalho de funcionários do HCU (estatutários e celetistas), 

verificou-se não haver um padrão nas jornadas diárias de trabalho exclusivamente dos 

servidores que ocupam cargos de médicos. Foram identificados diversos casos que 

demonstram não haver uma definição da jornada regular diária para o profissional ou, 

quando definida, a jornada não possui amparo legal. Estão relacionados, a seguir, de forma 

exemplificativa, alguns casos, todos de servidores estatutários no cargo de médico: 

 

a.1) Servidor, de CPF ***.677.029-**, médico, tem registrado na sua escala semanal 42 

horas: seis horas em quatro dias e 18 horas em um dia. Além de não ter sido contratado para 

trabalhar 42 horas por semana, não há previsão, em normativos estatutários e trabalhistas, de 

jornada diária de trabalho com duração de 18 horas. 

 

a.2) Servidora, de CPF ***.957.746-**, médica, tem carga horária semanal de 40 horas, 

distribuídas em quatro dias: de segunda-feira à quinta-feira. Portanto, ficou definida uma 

jornada diária de 10 horas; porém, não há respaldo legal, em normativos estatutários ou 

trabalhistas, para que o ocupante de cargo de médico faça uma jornada diária de 10 horas. 

 

a.3) Servidora, de CPF ***.161.396-**, médica, tem carga horária prevista em sua escala de 

40 horas semanais: quatro horas em quatro dias da semana e, noutros dois, 24 horas (12 + 

12). Além de não haver uma definição da jornada diária regular para a servidora, a jornada 

diária de 4 horas seria aplicável somente em um contrato de 20 horas semanais. 

 

a.4) Servidora, de CPF ***.255.246-**, médica, tem carga horária prevista em sua escala de 

40 horas, assim distribuídas: segunda-feira – 5, terça-feira – 4, quarta-feira – 10, quinta-feira 

– 12 e sexta-feira – 5. 

 

a.5) Servidora, de CPF ***.628.486-**, médica, com carga horária de 40 horas, cumpridas 

da seguinte forma: segunda-feira – 10, terça-feira – 4, quarta-feira – 4, quinta-feira – 4 e 

sexta-feira – 12. 

 

a.6) Servidora, de CPF ***.454.636-**, médica, com carga horária de 40 horas, assim 

distribuídas durantes os dias da semana: segunda-feira – 5, terça-feira – 5, quarta-feira – 12, 

quinta-feira – 5 e sexta-feira – 10. 

 

a.7) Servidor, de CPF ***.645.356-**, médico, com jornada de 40 horas, sendo: 18 na 

segunda-feira, 16 na quarta-feira e 6 na sexta-feira. 



 

a.8) Servidor, de CPF ***.190.786-**, médico, com carga horária de 40 horas, cumpridas da 

seguinte forma: 12 horas na segunda-feira, 24 horas iniciadas às 7:00 da quarta-feira e 4 

horas na sexta feira. 

 

Das situações identificadas, depreende-se que, no HCU, não há uma definição da jornada 

diária regular de trabalho para os servidores médicos, pois podem ser escolhidas as jornadas 

de 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 horas diárias, inclusive de forma variada numa mesma semana.  

 

Os gerentes, responsáveis por setores/unidades do HCU, mediante entrevistas, afirmaram 

desconhecer normativos internos do Hospital que orientem sobre a formação das escalas. 

Consta, contudo, um documento, denominado “Orientações sobre frequência e jornada de 

trabalho”, divulgado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP no sítio eletrônico 

da UFU, que presta orientações gerais sobre jornada de trabalho e controle de frequência, 

entretanto, sem orientar de forma detalhada a formação de escalas. 

 

As legislações que estabelecem as jornadas de trabalho dos servidores públicos federais 

ocupantes de cargo de médico (portanto, sem citar legislações específicas que tratam de 

outras profissões) são as seguintes: 

 

Quadro - Jornadas de trabalho para servidores públicos federais ocupantes de cargo de médico 

Jornadas Regulares de Trabalho 

Jornada diária de 4 horas 

e 20 horas semanais 

O artigo 14 do Decreto-Lei nº 1.445/1976 estabelece que os ocupantes de 

cargos e empregos integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam 

sujeitos à jornada de 4 horas de trabalho.  

Mas podem, a critério e no interesse da Administração, exercer 

cumulativamente dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no 

mesmo órgão ou entidade. Nesse sentido, a Lei nº 12.702/2012, em seu 

artigo 43, facultou aos médicos, mediante opção funcional, exercer suas 

atividades em jornada de 40 horas semanais, observados o interesse da 

administração e a disponibilidade orçamentária e financeira. 

Jornada diária mínima de 

6 e máxima de 8 horas e 

40 horas semanais 

O artigo 19 da Lei nº 8.112/1990 (Estatuto dos servidores públicos 

federais) estabelece que os servidores cumprirão jornada de trabalho 

fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, 

respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e 

observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, 

respectivamente. 

Jornada diária de 6 horas 

e 30 horas semanais 

O artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995 estabelece que, quando os serviços 

exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período 

igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao 

público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo 

do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de 

trabalho de 6 horas e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, 

neste caso, dispensar o intervalo para refeições. Porém, essa redução da 

carga horária para 30 horas ainda não foi implantada nas unidades do 

HCU, apesar de já ter sido regulamentada pelo Conselho Diretor da UFU, 

por meio da Resolução CONDIR nº 5/2016, de 07/10/2016. 

Jornadas Especiais de Trabalho 

Jornada mínima de 12 

horas e máxima de 24 

horas ininterruptas 

(em regime de plantão) 

Os artigos 298 a 307 da Lei nº 11.907/2009 instituíram o Adicional por 

Plantão Hospitalar – APH, devido aos servidores em efetivo exercício de 

atividades hospitalares, desempenhadas em regime de plantão nas áreas 

indispensáveis ao funcionamento de hospitais. Dois tipos de plantões 

foram estabelecidos: o Plantão Hospitalar, quando o servidor estiver no 

exercício das atividades hospitalares, além da carga horária semanal de 



trabalho do seu cargo efetivo (ou seja, além de sua jornada regular de 

trabalho); e o Plantão de Sobreaviso, quando o servidor estiver, além da 

carga horária semanal de trabalho do seu cargo efetivo, fora da instituição 

hospitalar e disponível ao pronto atendimento das necessidades essenciais 

de serviço, de acordo com escala previamente aprovada pela direção do 

hospital ou unidade hospitalar. Cada plantão terá duração mínima de 12 

horas ininterruptas; ademais, as atividades de plantão não poderão superar 

24 horas por semana. 

Jornada de Trabalho 

Reduzida com 

Remuneração 

Proporcional 

Os artigos 5º a 7º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24/08/2001, 

facultaram ao servidor, ocupante exclusivamente de cargo de provimento 

efetivo, requerer a redução da jornada de trabalho de oito horas diárias e 

quarenta semanais para seis ou quatro horas diárias e trinta ou vinte horas 

semanais, respectivamente, com remuneração proporcional. A jornada 

reduzida poderá ser revertida em integral, a qualquer tempo, de ofício ou a 

pedido do servidor, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade 

da administração. 

 

Ainda sobre a definição da jornada semanal de trabalho no HCU, cumpre relatar que os 

servidores e funcionários, contratados para o cumprimento de 40 horas, são autorizados a 

cumprirem efetivamente 36 horas. Segundo informações prestadas pela Diretoria de 

Administração de Pessoal da UFU – DIRAP, tal prática vem sendo adotada desde 

04/08/1994, conforme consta na Ata da 161ª Reunião do Conselho Diretor da UFU – 

CONDIR. Em reunião do CONDIR, de 30/10/1995, foi apresentado pelos diretores do 

HCU-UFU relatório da análise da experiência do cumprimento de 36 horas no Hospital com 

conclusão de ter sido exitoso. Destaca-se que, na data desta reunião, o Decreto nº 

1.590/1995 já se encontrava em vigor; assim, o CONDIR optou por solicitar um parecer 

jurídico do relatório à luz do texto do novo normativo. Sem haver registro de nova 

deliberação do CONDIR acerca do assunto, o regime que era experimental tornou-se 

permanente. Portanto, não se verificou a formalização da responsabilidade na implantação 

do regime semanal de 36 horas adotado para os funcionários lotados no HCU. 

 

b) Descumprimento do intervalo mínimo entre jornadas regulares de trabalho (repouso). 

 

Constataram-se ocorrências de servidores médicos do HCU que vêm cumprindo a sua 

jornada regular de trabalho sem o devido descanso entre as jornadas diárias, ou seja, para os 

quais não foi concedido repouso de 11 horas, no mínimo, após a jornada de 6 ou 8 horas. 

Ademais, foram identificadas situações de jornadas regulares de trabalho com duração de 12 

horas (conforme apontado no item anterior, sem respaldo legal e sem caráter de 

excepcionalidade), com o agravante da não concessão do devido intervalo mínimo de 36 

horas entre jornadas. 

 

A seguir, estão listadas, de forma exemplificativa, tais situações que denotam 

descumprimento ao estabelecido em leis e ao reconhecido pela Súmula nº 444 do Tribunal 

Superior do Trabalho, quanto ao intervalo mínimo entre jornadas diárias regulares de 

trabalho: 

 

b.1) Servidor, CPF ***.272.696-**, médico, cumpre 40 horas em três dias, da seguinte 

forma: segunda-feira de 07:00 às 19:00, terça-feira de 07:00 às 19:00, emendando mais 12 

horas de 19:00 às 07:00 e na quarta-feira iniciando novamente de 08:00 às 12:00.  

 

b.2) Servidora, CPF ***.086.811-**, médica, que tem contrato de 40 horas, cumpre 36 

horas em 3 dias, assim: segunda-feira de 07:00 às 13:00 e de 19:00 às 07:00, começando 



nova jornada na terça-feira de 07:00 às 13:00, finalizando com mais 12 horas na quarta-feira 

de 07:00 às 19:00. 

 

b.3) A servidora, CPF ***.239.046-**, médica, com contrato de 40 horas, cumpre 36 horas 

em 4 dias, da seguinte forma: segunda-feira de 07:00 às 19:00, terça-feira de 07:00 às 13:00, 

quarta-feira de 07:00 às 19:00 e na quinta-feira de 07:00 às 13:00. 

 

b.4) O servidor, CPF ***.588.786-**, médico, com contrato de 40 horas, cumpre 36 horas 

em 2 dias, assim: na segunda feira de 07:00 às 19:00 e na terça-feira inicia uma jornada de 

12 horas às 7:00 até às 19:00, seguida imediatamente de outra de 12 horas iniciada às 19:00 

indo até às 07:00 da quarta-feira. 

 

b.5) O servidor, CPF ***.821.546-**, médico, tem contrato de 40 horas, cumpre 36 horas 

em 3 dias, da seguinte forma: na segunda-feira de 19:00 ás 07:00, quarta-feira de 07:00 às 

19:00 e na quinta-feira de 07:00 às 19:00. 

 

b.6) A servidora, CPF ***.289.706-**, médica, com contrato de 40 horas, cumpre 36 horas 

em 3 dias, assim: na segunda-feira 07:00 às 19:00, terça-feira de 07:00 às 19:00 e na quarta-

feira de 07:00 às 19:00. 

 

c) Inconsistências nos registros das cargas horárias de profissionais do HCU no SCNES. 

 

A UFU possui diversas unidades que prestam atendimento em saúde à população por meio 

do SUS. Essas unidades devem estar registradas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), conforme definido em normativos do Ministério da 

Saúde, em especial as Portarias SAS/MS nº 511/2000 e 311/2007. O quadro a seguir 

relaciona as unidades, registradas no SCNES, que tem a UFU como mantenedora: 

 

Quadro – Estabelecimentos de saúde registrados no SCNES que tem a UFU como mantenedora 

CNES Estabelecimento de Saúde 

2146355 Hospital de Clínicas de Uberlândia - Unidade de internação 

2146339 Ambulatório Amélio Marques 

2146363 Centro de Saúde Escola Jaraguá 

5945011 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD Luizote de Freitas 

2209179 Hospital Odontológico 

2146371 Unidade de Diálise e Hemodiálise 

7529015 Consultório Itinerante Oftalmológico 

7529066 Consultório Itinerante Odontológico 
Fonte: Consulta realizada ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) em 01/02/2017. 

 

Além desses estabelecimentos, o Hospital do Câncer (HCa), unidade de tratamento 

oncológico do HCU, também constava no SCNES com registro de número 2146347. Porém, 

esse registro foi desativado em dezembro de 2010. Por conseguinte, os profissionais de 

saúde que atuam no HCa ficam atualmente registrados no SCNES da Unidade de Internação 

ou do Ambulatório Amélio Marques. 

 

Verificaram-se inconsistências nos registros da Carga Horária Semanal (CHS) de 

profissionais do HCU no CNES. A Portaria SAS/MS nº 134/2011, em seu art. 9º, estabelece 

que a carga horária semanal registrada no SCNES deve ser a efetivamente disponível para o 

estabelecimento na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO correspondente, 



ambulatorial ou outros, independente do que consta do contrato de trabalho. O quadro a 

seguir apresenta, de forma exemplificativa, algumas situações identificadas. 

 

Quadro – Ocorrências de cadastros inconsistentes sobre a CHS no SCNES 

CPF Função 
CHS 

Disponível 
Situação no CNES 

***.506.778-** Médico 36 horas 
10 horas no Ambulatório Amélio Marques 

10 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.609.426-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.575.346-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.137.826-** Médico 36 horas 
20 horas no Ambulatório Amélio Marques 

12 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.572.046-** Médico 36 horas 
10 horas no Ambulatório Amélio Marques 

10 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.236.216-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.616.898-** Médico 36 horas 
20 horas no Ambulatório Amélio Marques 

10 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.937.126-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.326.636-** Médico 40 horas 
10 horas no Ambulatório Amélio Marques 

10 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.756.506-** Médico 20 horas 40 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.728.886-** Médico 20 horas 40 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.321.526-** Médico 40 horas 
8 horas no Ambulatório Amélio Marques 

12 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.647.466-** Médico 40 horas 
10 horas no Ambulatório Amélio Marques 

20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.210.036-** Médico 40 horas 
10 horas no Ambulatório Amélio Marques 

10 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.496.206-** Médico 40 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.316.626-** Médico 40 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.086.811-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.149.976-** Médico 40 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.588.786-** Médico 36 horas 30 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

***.821.546-** Médico 36 horas 20 horas no Hospital de Clínicas de Uberlândia 
Fonte: Consulta realizada ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) em 01/02/2017. 

 

Destaca-se que o SCNES é instrumento essencial de gerenciamento e gestão utilizado para o 

direcionamento das ações de saúde do SUS. Segundo o artigo 3º da Portaria SAS/MS nº 118, 

de 18 de fevereiro de 2014: “Cabe aos gerentes dos estabelecimentos de saúde, 

conjuntamente com os respectivos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, a 

correta e periódica atualização do cadastro dos Estabelecimentos de Saúde no SCNES, nos 

termos da Portaria nº 311/SAS/MS, de 2007.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“1.  A direção do HCU irá adotar as providências necessárias visando atender ao que foi 

levantado pela Auditoria, tais como: atualização no CNES de cargas horárias autorizadas e 

realizadas no Hospital tanto de profissionais com 20 horas/semana quanto daqueles com 

dobra de carga horária de 40 horas/semana. 

 



1.1.  Notificação aos profissionais médicos com dobra de carga horária para 40 

horas/semana e escalas de 36 horas/semana para correções. 

 

1.2.  Correção de escalas de trabalho de 42 horas/semana para 40 horas/semana, com 

diminuição de 2 horas/semana do profissional listado na página 45, a1. 

 

1.3.  A distribuição de cargas horárias dos profissionais listados na página 45 de a.2 a 

a.6 se justifica por ser um Serviço de Terapia Intensiva Neonatal com cobertura horizontal 

de vários profissionais e atividades ininterruptas de segunda a segunda-feira. A realização 

de cargas horárias de 10, 12 e 24 horas mantém esta cobertura com a diminuição de APH. 

 

1.4.  A distribuição de cargas horárias dos profissionais listados na página 45, de a.7 a 

a.8 e na página 47 b.1 se justifica pela cobertura de serviços em mais de uma atividade em 

locais distintos (Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Enfermaria e Ambulatório) em 

diferentes dias da semana e diferentes horários.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Para facilitar o entendimento, a análise a seguir é apresentada por questão apontada:  

 

a) Sobre a “Indefinição da carga horária diária de jornada regular de trabalho de servidores 

ou, quando definida, com uma jornada sem amparo legal” 

 

Por meio de sua manifestação, a Diretoria do HCU tentou explicar alguns dos casos citados, 

como os relacionados ao Serviço de Terapia Intensiva Neonatal e às situações de servidores 

que prestam serviços em mais de uma unidade do Hospital. Para ambos, não se justifica a 

falta de definição da jornada diária regular do servidor, pois: não há amparo legal para que 

servidor público realize sua jornada regular na forma de plantão (10, 12 ou 24 horas), o 

plantão somente estaria previsto numa situação de jornada especial de trabalho, a prevista na 

Lei nº 11.907/2009 que instituiu a APH; e a prestação de serviços pelo servidor em unidades 

distintas do próprio Hospital também não lhe faculta definir que exercerá jornadas especiais 

ou sem amparo legal.  

 

Portanto, não ficaram esclarecidos os motivos para a indefinição da carga horária diária de 

jornada regular de trabalho dos servidores ou, quando definida, com uma jornada sem 

amparo legal. 

 

Cumpre ressaltar, ademais, que os casos citados são exemplificativos de situações que 

denotam o descumprimento ao estabelecido em normativos. Logo, cabe ao HCU ampliar a 

averiguação sobre a regularidade das escalas de trabalho realizadas por seus servidores. 

 

b) Sobre o “Descumprimento do intervalo mínimo entre jornadas regulares de trabalho 

(repouso)” 

 

A Diretoria do HCU não se manifestou sobre esta questão específica. 

 

c) Sobre as “Inconsistências nos registros das cargas horárias de profissionais do HCU no 

SCNES” 



 

A Diretoria do HCU se comprometeu a atualizar o SCNES. Cumpre ressaltar a necessidade 

de que essa atualização ocorra de forma regular. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Definir a carga horária diária de jornada regular e especial de trabalho de 

cada um dos servidores do HCU, em especial dos médicos, de acordo com a legislação 

vigente e considerando os normativos específicos das categorias funcionais. 

 

Recomendação 2: Definir a jornada semanal de trabalho de cada um dos servidores do HCU, 

em especial dos médicos, de forma que seja concedido o intervalo mínimo entre as jornadas 

diárias. 

 

Recomendação 3: Elaborar novos normativos internos sobre frequência e jornada de 

trabalho, visando em especial orientar e capacitar as chefias das unidades do Hospital quanto 

à formação das escalas de trabalho. 

 

Recomendação 4: Manter atualizado o registro da Carga Horária Semanal (CHS) de todos os 

profissionais do HCU no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES), em atendimento ao estabelecido nas Portarias SAS/MS nº 134/2011 e 118/2014. 

 

 

2.1.11. Fragilidade jurídica do Convênio, firmado entre HCU e Faepu, que viabiliza o 

repasse de recursos do SUS para a Fundação. 
 

Fato 
 

A relação jurídico-administrativa entre a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a 

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

operacionalização do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU) está atualmente 

regulamentada por meio de Convênio, assinado em 30 de novembro de 2015, para uma 

vigência de trinta e seis meses.  

 

A celebração do Convênio foi autorizada no âmbito do Processo 23117.000573/2016-16, por 

meio do Despacho Decisório, emitido pelo Reitor da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), CPF ***.617.328-**, de 27 de novembro de 2015, que determinou a realização 

“para regular a transferência dos recursos SUS a partir de dezembro de 2015, com 

vigência de até 36 meses, tendo em vista as negociações que estão em andamento com a 

Ebserh para a gestão do HCU-UFU”. 

 

O preâmbulo do termo de Convênio apresenta as partes – UFU (CNPJ 25.648.387/0001-18) 

e Faepu (CNPJ 25.763.673/0001-24) – e os fundamentos do acordo, dentre os quais 

merecem destaque: 

 

 “considerando que a Universidade e a Faepu celebraram em 1º de dezembro de 

1999 convênio visando à transferência dos recursos auferidos com o atendimento 

aos pacientes do SUS pelo HCU-UFU, em atenção aos termos da Portaria 

Interministerial nº 22, de 11 de janeiro de 1999 (...)”; 



 “considerando que a conjugação de esforços entre essas instituições para 

manutenção e funcionamento do Hospital de Clínicas de Uberlândia remonta aos 

idos de 1975”; 

 “considerando que a Faepu aplica os recursos oriundos do atendimento ao SUS 

para custear  despesas com pessoal, equipamentos, manutenção, insumos, 

medicamentos, dentre outras, as quais são indispensáveis ao funcionamento do 

HCU-UFU”; 

 “considerando que essa relação institucional – UFU/Faepu – é de conhecimento do 

TCU, CGU, MPF, MPE, Ministérios da Educação e da Saúde, Secretaria de Estado 

da Saúde de Minas Gerais; ou seja, é uma relação transparente de imprescindível 

necessidade para a manutenção do funcionamento do Hospital de Clínicas de 

Uberlândia no atendimento aos milhares de pacientes SUS”; 

 “considerando que a Universidade vem envidando esforços no sentido de buscar 

solução capaz de possibilitar a alteração do atual modelo de gestão do HCU-UFU, 

compartilhada entre ela e a Faepu, por meio da provável contratação da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, nos termos autorizados pela Lei nº 

12.550, de 2011”; 

 “considerando que as edificações onde funcionam o HCU integram o patrimônio da 

Faepu”; 

 “considerando a necessidade de assegurar condições mínimas de funcionamento do 

HCU-UFU, como forma de possibilitar a continuidade do atendimento aos milhares 

de pacientes do SUS, bem como as atividades de ensino, pesquisa e extensão que não 

podem prescindir das dependências do Hospital”; 

 “considerando que há necessidade de estabelecer as condições para continuidade 

da transferência dos recursos SUS para a FAEPU (...)”. 

 

O objeto do Convênio está definido na cláusula primeira do termo da seguinte forma: 

 

“Constitui objeto do presente instrumento a transferência da totalidade dos 

recursos financeiros recebidos pela UFU em decorrência da transferência 

realizada pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS nos termos da Portaria 

Interministerial nº 22, de 11 de janeiro de 1999, dos Ministros de Estado da 

Educação e da Saúde, em decorrência do atendimento dos pacientes do 

Sistema Único de Saúde – SUS, bem como os demais recursos vinculados ao 

Convênio de Cooperação Técnico-Administrativo nº 201/2004, celebrado com o 

Município de Uberlândia (contrato de metas), para a FAEPU custear despesas 

relativas à manutenção e funcionamento do HCU-UFU, exceto os relativos à 

prestação de serviços odontológicos realizados pelo Hospital Odontológico” 

(grifo nosso). 

 

Na definição das responsabilidades e obrigações das partes, a cláusula segunda do Convênio 

estabelece as seguintes competências para a Faepu: 

 

 “receber os recursos repassados pela UFU e aplicá-los no pagamento de despesas 

relativas à manutenção e funcionamento do HCU-UFU, conforme plano de 

aplicação aprovado pelas partes convenentes, observando os princípios da 

legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, transparência e a legislação 

federal aplicável à espécie”; (grifo nosso) 

 “prestar contas dos recursos repassados de acordo com as normas legais 

pertinentes.” 



 

O plano de aplicação do Convênio, citado no rol de competências da Faepu (cláusula 

segunda, inc. I, alínea a), está reproduzido na tabela seguinte. 

 
Tabela – Plano de aplicação relativo ao Convênio HCU-Faepu 

Contas 

Valores (em R$1,00) 

Dez/2015 a 

nov/2016 

Dez/2016 a 

nov/2017 

Dez/2017 a 

nov/2018 

4 Aplicações 128.460.685 136.810.630 145.703.320 

4.1 Pessoal 74.943.282 79.814.596 85.002.544 

4.1.1 Pessoal Faepu CLT 69.627.202 74.152.970 78.972.913 

4.1.2 Serviços prest. PJ e PF 5.316.080 5.661.625 6.029.631 

4.2 Materiais 34.419.051 36.656.289 39.038.948 

4.2.1 Médico-hospit. padrão 9.851.592 10.491.945 11.173.921 

4.2.2 Medicamentos padrão 9.165.606 9.761.370 10.395.860 

4.2.3 Consignados 11.690.541 12.450.426 13.259.704 

4.2.4 Não-padronizados 3.711.312 3.952.548 4.209.463 

4.3 Contratos 4.030.050 4.292.004 4.570.984 

4.3.1 Manutenção bens em uso 981.761 1.045.576 1.113.538 

4.3.2 Manutenção imóveis em uso 107.883 114.896 122.364 

4.3.3 Aluguel imobiliário 74.880 79.747 84.931 

4.3.4 Aluguel de máquina/equip/softw 681.875 726.197 773.400 

4.3.5 Exames lab./imagens/cirurg. 2.046.872 2.179.919 2.321.613 

4.3.6 Serviços de manut. de sistemas 136.778 145.669 155.137 

4.4 Gestão admin-financeira 15.068.302 16.047.741 17.090.844 

Fonte: Elaborado pela CGU com base em documentos do Processo nº 23117.000573/2015-16. 

 

Os elementos do termo de convênio relacionados anteriormente demonstram, em seu 

conjunto, que o efetivo objetivo do instrumento foi criar condições para a transferência à 

Faepu de recursos do SUS destinados ao HCU, de modo a permitir o pagamento de despesas 

relacionadas à operacionalização do Hospital, principalmente gastos com pessoal, 

medicamentos e materiais.  

 

Neste contexto, torna-se claro, portanto, que o Convênio regulamenta uma conjugação de 

esforços para a prestação de serviços de natureza administrativa-financeira relacionados à 

manutenção e ao funcionamento do Hospital. A análise do Plano de Aplicação que integra o 

Convênio, conjugada com os levantamentos de informação realizados durante os trabalhos 

de fiscalização, permitiram identificar os serviços efetivamente prestados pela Faepu, os 

quais são listados a seguir: 

 

 a seleção e contratação de profissionais para atuação no HCU, mantendo vínculo 

empregatício ou de prestação de serviços com a Fundação e custeados com recursos 

do SUS transferidos pelo Convênio; 

 a realização, em atendimento a solicitações encaminhadas pelo HCU, do processo de 

aquisição de medicamentos, materiais e insumos de uso hospitalar por meio da 

aplicação dos recursos do SUS transferidos pelo Convênio; 

 a gestão e pagamento de contratos de manutenção de bens e imóveis, de aluguel, de 

locação de equipamentos, de prestação de serviços laboratoriais e de serviços de 

manutenção de sistemas referentes ao HCU e custeados com recursos do SUS 

transferidos pelo Convênio; 

 todos os demais serviços relativos e necessários à gestão administrativa e financeira 

dos recursos do SUS transferidos pelo Convênio. 

 



Importante registrar que estes serviços executados pela Faepu no âmbito do Convênio são 

realizados concomitantemente pelo HCU, uma vez que este também contrata pessoal, 

compra medicamentos, materiais e insumos e executa gestões administrativas e financeiras. 

Apesar de em ambos os casos os recursos utilizados para o custeio das despesas terem 

origem pública, a diferença está na fonte, que no caso específico da Faepu, trata-se de 

recursos originários da prestação de serviços hospitalares de média e alta complexidade para 

o SUS. 

 

Analisando o Convênio exclusivamente em termos do objeto efetivamente pactuado, a opção 

pela utilização da espécie convênio torna-se inadequada porque esta relação UFU-Faepu tem 

natureza contratual, caracterizando-se como uma prestação de serviços administrativos-

financeiros e de intermediação de recursos humanos. Prevalecendo este entendimento, o 

HCU deveria ter promovido contratação precedida de procedimento licitatório para a seleção 

de proposta mais vantajosa para Administração, nos moldes estabelecidos na Lei nº 

8.666/1993. 

 

Por outro lado, considerando a Faepu na condição de fundação de apoio vinculada à UFU, a 

formalização do Convênio estaria amparada por meio de dispensa de licitação, conforme 

possibilidade estabelecida no art. 1º da Lei nº 8.958/1994: 

 

“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”. 

 

Entretanto, a contratação de pessoal e a aquisição de materiais e medicamentos para 

operacionalização do Hospital são funções permanentes do Hospital, vinculadas à sua 

operação regular, e para as quais existem, inclusive, vedações legais de transferência a 

terceiros. Ademais, a operacionalização do HCU não encontra amparo nas hipóteses 

estabelecidas no art. 1º da Lei nº 8.958/1994 para a celebração de convênios com a fundação 

de apoio, principalmente por ter natureza continuada, impossível de ser enquadrada como 

um projeto com tempo determinado. Sobre esta questão, inclusive, há proibição expressa no 

art. 6º do Decreto nº 7.423/2010, o qual estabelece que “é vedada a realização de projetos 

baseados em prestação de serviço de duração indeterminada, bem como aqueles que, pela 

não fixação prazo de finalização ou pela reapresentação reiterada, assim se configurem”. 

 

No âmbito do Processo 23117.000573/2016-16, a Faepu, no Memorando 

MI/DIREX/FAEPU nº 146/2015, de 23 de novembro de 2015, manifestou-se contrária a 

caracterização da relação com o HCU como prestação de serviços, entendendo tratar-se de 

uma “conjugação de esforços”, conforme excertos reproduzidos a seguir: 

 

“(...) Não há e nem nunca houve prestação de serviços da Faepu para a UFU, 

mas, isto sim, uma enorme conjugação de esforços para a manutenção e 

funcionamento do Hospital (...)”. 

“Tudo aqui demonstrado evidencia que o relacionamento UFU-FAEPU 

caracteriza uma interdependência entre as duas instituições. Tal situação forma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
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as bases desta relação jurídica em formato de ‘convênio’ e não de ‘contrato’, 

pois há conjugação de esforços para o equacionamento de interesses 

recíprocos, em especial no que diz respeito ao funcionamento do Hospital de 

Clínicas de Uberlândia, tão indispensável ao atendimento das necessidades da 

UFU como, também, dos milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde lá 

atendidos cotidianamente (...)”. 

“É de domínio público que a FAEPU é indispensável ao funcionamento do 

HCU-UFU, não só pelo patrimônio (imóvel e móvel) que coloca à disposição da 

instituição, mas também pela contratação de mão de obra, fornecimento de 

medicamentos, etc. Ou seja, é imperioso reconhecer que o hospital não funciona 

sem a Faepu. Para que isto possa ocorrer há que ter alternativa que possa 

substituir ao atual modelo de gestão ressarcindo à Faepu todas as dúvidas 

assumidas (...)”. 

“Segundo a avaliação de nossa Assessoria Jurídica, a minuta de contrato 

apresentada para assinatura da FAEPU, visando o pagamento da Fundação por 

prestação de serviços para a Universidade Federal de Uberlândia para 

manutenção do HCU não encontra amparo legal, ante ao que já foi aqui 

amplamente demonstrado. A contratação da FAEPU põe em risco o 

atendimento no HCU-UFU, uma vez que irá comprometer sobremaneira a 

situação tributária da Fundação. A FAEPU poderá perder a isenção da 

contribuição previdenciária – parte patronal – que hoje detém em razão da sua 

situação de co-mantenedora do Hospital, conjugada com a prestação de 

serviços ao SUS. Isso compromete o funcionamento da Fundação e do Hospital 

que terá que fechar as portas, pois não haverá condições de manter os mais de 

1.400 trabalhadores da FAEPU lá trabalhando. Será o caos absoluto no 

atendimento aos pacientes do SUS de Uberlândia e região, e o resultado 

catastrófico, resultando em mortes! (...)” 

“Por tal razão, estamos tomando a iniciativa de propor que seja criada uma 

minuta de convênio e/ou termo de cooperação técnica para regular o repasse 

dos recursos SUS da UFU para a FAEPU, assim como os processos de gestão 

das atividades, não excluindo da discussão a necessidade de se estabelecer 

outro instrumento formal para a manutenção da utilização do patrimônio 

pertencente à FAEPU e que hoje se encontra disponibilizado para as atividades 

acadêmicas da UFU. ” 

 

A UFU então, por meio do Despacho Decisório, de 27 de novembro de 2015, concordando 

com esta argumentação apresentada pela Faepu, determinou que “a solução adotada desde 

1999 deve ser mantida com a celebração de novo termo de convênio entre a UFU e a Faepu 

para regular a transferência dos recursos SUS para a Fundação”.  

 

A interdependência entre UFU e Faepu na operacionalização do Hospital é indiscutível, bem 

como a importância dessa “conjugação de esforços” para a garantia da manutenção da 

assistência à saúde da população. Porém, essa interdependência das instituições em termos 

patrimoniais, financeiros e operacionais não é suficiente para a caracterização da Faepu 

como entidade mantenedora do HCU. 

 

Mesmo considerando os fatores históricos e a própria impossibilidade atual de 

funcionamento do HCU sem a participação da Fundação, não há como caracterizar a Faepu 

como mantenedora do HCU, pois este é um órgão suplementar, vinculado à Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e, portanto, mantido, em sua ampla maioria, com recursos 



públicos. A Faepu não faz nenhum aporte financeiro significativo para manutenção do 

Hospital, por isso a colocação como entidade mantenedora não pode ser aplicada, apesar de 

diversos documentos no Processo 23117.000573/2016-16 citarem a fundação como 

mantenedora, ou co-mantenedora, do Hospital. 

 

Portanto, apesar dos argumentos apresentados pela Faepu, fato é que, atualmente, a 

“conjugação de esforços” materializa-se em serviços executados pela Faepu e custeados com 

recursos do SUS. E este é o objeto que precisa ser regulamentado juridicamente para 

garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos envolvidos. Ressalta-se que essa 

regulamentação deve alcançar também, conforme lembrado pela própria Faepu, a utilização 

do patrimônio pertencente à Fundação pela UFU. 

 

Paralelamente à legalidade desse modelo adotado pela UFU para regulamentar a 

transferência de recursos do SUS para a Faepu, a análise do processo de formalização do 

Convênio evidenciou descumprimentos dos normativos estabelecidos na Lei nº 8.666/1993, 

no Decreto nº 6.170/2007 e na Portaria Interministerial nº 507/2011 (vigente à época), dentre 

os quais destacam-se: 

 

a. o instrumento não está registrado no Sistema de Gestão de Convênios do Governo 

Federal (Siconv), conforme determina o art. 13 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho 

de 2007 (com redação dada pelo Decreto nº 6.619, de 29 de outubro de 2008), 

comprometendo o atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade. O 

termo de convênio sequer recebeu numeração sequencial interna da própria UFU; 

b. a celebração do convênio não foi precedida de chamamento público, conforme 

determina o art. 4º do Decreto nº 6.170/2007, nem tal exigência foi excepcionada por 

meio de decisão fundamentada como possibilita o parágrafo 2º do mesmo artigo e/ou 

o inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

c. não constam no Processo nº 23117.000573/2015-16 a documentação obrigatória 

exigida das entidades privadas sem fins lucrativos para a celebração de convênio, 

conforme relacionado nos incisos I a VI do art. 6º-B do Decreto nº 6.170/2007; 

d. não constam no Processo nº 23117.000573/2015-16 a documentação de 

comprovação do atendimento às condições a serem cumpridas pelo convenente, 

listadas no art. 38 da Portaria Interministerial nº 507/2011 em cumprimento ao 

previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 

e. o Convênio não possui plano de trabalho aprovado pela autoridade concedente, no 

qual conste, entre outros, a definição das etapas e fases de execução e as metas a 

serem atingidas, conforme exige a Lei nº 8.666/1993, art. 116, parágrafo 1º; 

f. o termo de convênio formalizado pela UFU não possui todas as cláusulas exigidas 

pelo art. 43 da Portaria Interministerial nº 507/2011, mais notadamente em relação à 

definição da classificação orçamentária da despesa (inc. VIII), à obrigatoriedade de 

manutenção e movimentação dos recursos em conta bancária específica (inc. XIII) , à 

obrigatoriedade de inclusão regular e atualização de dados no Siconv (inc. XII), à 

permissão de livre acesso à documentação dos servidores da UFU e do controle 

interno do Poder Executivo Federal (inc. XVI); ao estabelecimento dos prazos e 

condições para a prestação de contas (inc. XXIV e XXVII), e à sujeição do convênio 

e sua execução às normas do Decreto nº 6.170/2007, do Decreto nº 93.872/1986, e da 

Portaria Interministerial nº 507/2011 (inc. XXI). 

 

Pela inexistência de plano de trabalho, o objeto e as obrigações das partes não estão clara e 

suficientemente estabelecidos no termo de convênio, pois este restringe-se a definições de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
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caráter geral sobre o trâmite dos recursos financeiros e ao estabelecimento do plano de 

aplicação dos recursos. O termo é silente em relação às ações e aos serviços de 

responsabilidade da Faepu, bem como em relação à vinculação do valor financeiro ao 

cumprimento de metas ou à manutenção de níveis mínimos de qualidade e quantidade de 

produção. Desta forma, a transferência dos recursos do SUS é feita de forma integral, sem 

qualquer exigência de cumprimento de metas ou níveis de produção. Ou seja, a Faepu recebe 

o recurso independentemente do número de servidores contratados e/ou dos medicamentos e 

materiais adquiridos. 

 

Além dos descumprimentos legais citados acima, o Convênio é silente em relação à questão 

patrimonial, abstendo-se de identificar os bens móveis e imóveis e de regulamentar os 

direitos e obrigações das partes em relação à utilização dos bens disponibilizados para uso 

do HCU pela Faepu. 

 

Todas as constatações relatadas anteriormente demonstram a fragilidade jurídica do 

Convênio firmado em 30 de novembro de 2015 com o objetivo de permitir o repasse de 

recursos do SUS para a Faepu. O Convênio atual restou, assim, caracterizando a participação 

da Fundação na gestão do HCU exclusivamente como prestadora de serviços administrativos 

e financeiros para o Hospital, sendo utilizada para permitir maior agilidade em decorrência 

da possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público e da realização de compras 

sem licitação nos moldes exigidos pela Lei nº 8.666/1993. 

 

Neste contexto, evidencia-se a necessidade de construção de um novo modelo de 

instrumento para regulamentar a relação entre as instituições, delimitando a esfera de 

atuação e a responsabilização de cada um dos envolvidos no acordo. 

 

É fundamental que este novo modelo seja construído com sólida base legal e jurídica, 

contemplando, necessariamente, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a 

quantificação e qualificação dos recursos financeiros envolvidos, o estabelecimento de 

metas e indicadores com efeitos sobre o repasse financeiro e a quantificação, e a 

identificação, destinação, responsabilidades e condições de aproveitamento e utilização dos 

bens móveis e imóveis disponibilizados ao HCU pela Faepu. 

 

Ressalta-se que este novo instrumento deve visar efetivamente regulamentar a relação entre 

a Faepu e a UFU (mesmo que de forma transitória até o início da implantação de um novo 

modelo de gestão, por exemplo, o que envolva a Ebserh, como já considerado pelo 

HCU/UFU),  respeitando fatores históricos e, principalmente, não se restringindo a servir 

apenas para legitimar a transferência dos recursos do SUS. O elemento norteador do acordo 

não pode ser a manutenção do certificado de entidade beneficente pela Fundação, pois esta 

condição deve ser tratada como uma possível consequência, e nunca como uma causa 

determinante do ajuste. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Conforme já antes exposto, a relação da UFU-HCU com a FAEPU refoge aos estreitos 

limites do relacionamento de uma fundação de apoio com a entidade apoiada. O termo de 



convênio celebrado entre as duas entidades, com a devida vênia, não pode ser inserido nos 

limites do Decreto n° 6.170, de 2007, uma vez que não existe descentralização de recursos 

orçamentários, mas tão somente a conjugação de esforços para a manutenção do Hospital, 

que, sem a FAEPU, pode ser obrigado a paralisar suas atividades ou reduzi-la 

enormemente. Não há prestação de serviços pela FAEPU, ela é elo indispensável ao 

funcionamento do Hospital, pois não há reposição de pessoal para atender às necessidades 

do HCU há mais de vinte anos. Estamos dispostos a melhorar os termos do convênio para 

possibilitar a execução de forma transparente e adequada às necessidades do Hospital, sem 

comprometer o seu funcionamento”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Diretoria Geral do HCU limita-se a repisar, de forma 

superficial, a questão da peculiaridade da relação da Faepu com a Universidade, omitindo-se 

da discussão técnica e/ou jurídica sobre a regulamentação legal desta relação. 

 

Quanto a alegação de inaplicabilidade do Decreto n° 6.170, de 2007, ao Convênio firmado 

em 30 de novembro de 2015 entre a Faepu e a UFU, sob o argumento de que “não existe 

descentralização de recursos orçamentários, mas tão somente a conjugação de esforços 

para a manutenção do Hospital”, esta não pode prosperar porque o art. 1º do referido 

Decreto é claro ao afirmar que o normativo regulamenta os convênios “celebrados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou 

privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades que 

envolvam a transferência de recursos ou a descentralização de créditos oriundos dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”. Portanto, não há dúvidas sobre a 

aplicabilidade do normativo ao Convênio em tela, visto tratar-se de um acordo envolvendo 

transferência de recursos por uma entidade da Administração Federal para conjugação de 

esforços para a manutenção de um hospital público. 

 

Cabe ressaltar, por fim, que a superficialidade da resposta apresentada, diante desta 

importante discussão sobre a fragilidade jurídica do convênio que viabiliza o repasse de 

recursos do SUS para a Faepu, é sintoma do pouco interesse demonstrado pela atual direção 

na busca do enfrentamento dos problemas de gestão pelo qual passa atualmente o HCU. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir grupo de trabalho específico formado por representantes dos 

entes envolvidos na gestão do HCU e, se possível, por membros dos Ministérios Públicos 

Estadual e Federal, com o intuito de propor um novo modelo de gestão administrativa e 

financeira do HCU, incluindo uma avaliação conclusiva sobre a oportunidade e a 

conveniência da formalização de Termo de Adesão e Contrato com a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh) para a gestão do Hospital. 

 

Recomendação 2: Elaborar novo modelo de instrumento para regulamentar, em caráter 

transitório, a relação entre o HCU e a Faepu em termos legais e jurídicos, restringindo o 

objeto aos serviços efetivamente prestados pela Fundação e contemplando, necessariamente, 

os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a quantificação e qualificação dos 

recursos financeiros envolvidos, o estabelecimento de metas e indicadores com efeitos sobre 

o repasse financeiro e a identificação, destinação, responsabilidades e condições de 

aproveitamento e utilização dos bens móveis e imóveis disponibilizados ao HCU pela 

Faepu. 



 

 

2.1.12. Dicotomia público-privado com a confusão sobre a propriedade dos bens do 

HCU. 
 

Fato 
 

Conforme consta em seu sítio eletrônico (www.hc.ufu.br), o Hospital de Clínicas de 

Uberlândia (HCU) foi inaugurado em 26 de agosto de 1970 como unidade de ensino para o 

ciclo profissionalizante do curso de medicina da antiga Escola de Medicina e Cirurgia de 

Uberlândia (Emeciu), a qual teve seu funcionamento autorizado por meio do Decreto nº 

62.261, de 14 de fevereiro de 1968, com o primeiro vestibular para o curso de medicina 

ocorrendo em abril do mesmo ano. 

 

Desde a sua fundação, a Emeciu foi mantida pela Fundação Escola de Medicina e Cirurgia 

de Uberlândia (Femeciu), instituída em 12 de agosto de 1966, como uma fundação de direito 

privado, justamente com o objeto “de criar, instalar e manter uma Escola de Medicina e 

estabelecimentos hospitalares para assistência médica aos necessitados”. 

 

A antiga Universidade de Uberlândia, por sua vez, teve seu funcionamento autorizado por 

meio do Decreto-Lei nº 762, de 15 de agosto de 1969, sendo constituída por um conjunto de 

instituições de ensino superior formado pela Faculdade Federal de Engenharia, a Faculdade 

de Direito de Uberlândia, a Faculdade de Ciências Econômicas de Uberlândia, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Uberlândia e o Conservatório Musical de Uberlândia (art. 3º, 

inc. I a V).  

 

Neste contexto, o artigo 3º, parágrafo 2º, do citado Decreto, estabeleceu que “a Escola de 

Medicina e Cirurgia de Uberlândia deverá integrar a Universidade de Uberlândia assim 

que venha a ser legalmente reconhecida”. 

 

O reconhecimento do curso de medicina da Emeciu pelo Governo Federal deu-se por meio 

do Decreto nº 74.363, de 7 de agosto de 1974. O art. 2º deste Decreto definiu que “a 

Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia promoverá as medidas necessárias 

à integração da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia à Universidade de 

Uberlândia, nos termos do parágrafo 2.º do artigo 3.º do Decreto-lei número 762, de 14 de 

agosto de 1969”. 

 

Posteriormente, no bojo do processo de “federalização” da Universidade, a Lei nº 6.532, de 

24 de maio de 1978, promoveu alterações no Decreto-Lei nº 762/1969, entre as quais 

destacam-se as seguintes: 

 

“Art. 3º - Integrarão a Universidade Federal de Uberlândia, inicialmente, as 

seguintes unidades: 

(...) 

§ 2º - A Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia deverá integrar a 

Universidade Federal de Uberlândia, assim que venha a ser legalmente 

reconhecida (Decreto nº 62.261, de 14 de fevereiro de 1968) 

Art. 4º - O patrimônio da Universidade Federal de Uberlândia será constituído: 

I - do acervo de bens e direitos das unidades de que tratam os incisos I a V do 

artigo anterior e seu § 2º; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0762.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0762.htm#art4


 (...) 

Art. 6º - Serão transferidos à Universidade Federal de Uberlândia a totalidade 

dos bens patrimoniais das instituições incorporadas nos termos deste Decreto-

lei”. 

 

Nota-se que a Lei nº 6.532/1978 manteve o dispositivo expresso no art. 3º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 762/1969 que condicionava a integração da Emeciu à UFU somente após o 

seu reconhecimento legal, apesar desta condição já estar implementada pelo Decreto nº 

74.363 desde o ano de 1974.  

 

Ressalta-se que, segundo consta no sítio eletrônico da Faculdade de Medicina da UFU 

(http://www.famed.ufu.br/node/189), a efetiva integração da Escola de Medicina à UFU 

teria ocorrido em 1976. Porém, não foi encontrado nenhum documento e/ou normativo que 

comprove tal afirmação. 

 

A par desta incoerência legislativa, as regras dispostas no Decreto-Lei nº 762/1969 e na Lei 

nº 6.532/1978 são claras quanto à determinação de que os bens e direitos das instituições 

integradas – dentre as quais incluía-se a Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia – 

deveriam ser incorporados ao patrimônio da UFU. Inclusive, a redação original do Decreto-

Lei nº 762/1969, art. 4º, inc. I, explicitava que os patrimônios das entidades mantenedoras 

seriam incorporados à universidade, conforme reprodução a seguir: 

 

“Art. 4º - O patrimônio da Universidade de Uberlândia será constituído:  

I - do patrimônio das instituições, com os de suas entidades mantenedoras, que 

a ela se incorporem; (...)”. 

 

Os registros disponíveis da legislação aplicável ao processo de constituição da UFU e aos 

estatutos das entidades envolvidas, portanto, demonstram que o patrimônio da Emeciu, e por 

conseguinte da própria Femeciu, deveria ter sido incorporado ao patrimônio da Universidade 

durante o processo de formação e “federalização” ocorrido na década de 70. Porém, a 

pesquisa realizada pela CGU não permitiu identificar documentos e/ou normativos que 

comprovassem a incorporação dos bens e direitos pertencentes à Emeciu e à Femeciu nos 

moldes estabelecidos no Decreto-Lei nº 762, de 15 de agosto de 1969, e na Lei nº 6.532, de 

24 de maio de 1978. Por outro lado, também não foram encontradas a motivação ou 

justificativas para o impedimento de tal incorporação de patrimônio pela UFU. 

 

Posteriormente, o assunto foi retomado no processo de sucessão da Femeciu pela Fundação 

de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), formalizado por meio de Estatuto 

aprovado pela Assembleia Geral e pelo Curador de Fundações em 29 de abril de 1981. No 

capítulo referente a Patrimônio, este Estatuto, em seu art. 5º, inc. I, determinou que o 

patrimônio da Faepu seria constituído pelo: “patrimônio apurado no balanço da Fundação 

Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, relativo ao balanço do último exercício, 

excetuados os bens que se transfiram à Universidade Federal de Uberlândia, nos termos 

do Decreto nº 74.363, de 7 de agosto de 1974” (original sem grifo). 

 

Novamente, há referência estatutária a incorporação dos bens pela UFU, mas esta não é 

acompanhada de ações que demonstrem a efetiva transferência de posse dos bens, 

principalmente dos bens imóveis, pela Fundação. E, apesar da referência direta à 

incorporação do patrimônio prevista no Decreto nº 74.363/1974, também não foram 



encontrados registrados de transferência de posse ou de justificativas para a não 

transferência dos imóveis onde está instalado o Hospital de Clínicas. 

 

Como exemplo do processo de transferência de bens na incorporação de entidades de ensino 

à Universidade, registra-se a Lei Estadual nº 6.053, de 11 de dezembro de 1972, que doou 

todos os bens e direitos da Autarquia Educacional de Uberlândia à então Universidade de 

Uberlândia em decorrência da incorporação das Faculdades de Odontologia, de Medicina 

Veterinária e da Escola Superior de Educação Física, mantidas pela autarquia. 

 

Conclui-se, portanto, que não restaram esclarecidos os motivos que impediram a integração, 

ao patrimônio da Universidade Federal de Uberlândia, de todos os bens e direitos 

pertencentes à antiga Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (Emeciu), e a sua 

mantenedora, Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (Femeciu), durante o 

processo de incorporação destas entidades, fato que descumpriu o regramento estabelecido 

no Decreto-Lei nº 762, de 15 de agosto de 1969, e na Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978. 

 

Se por um lado não há registros sobre a incorporação de patrimônio da Fundação à UFU nos 

termos da legislação citada, por outro, a utilização dos bens imóveis em nome da Faepu pelo 

HCU foi, historicamente, regulamentada de forma precária, trazendo insegurança jurídica às 

partes envolvidas. 

 

O Convênio firmado entre UFU e Faepu, em 1º de dezembro de 1999, com o objeto de 

“conjugação de atividades das partícipes com o propósito de realizar as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e assistência, e a regulamentação do repasse dos recursos do 

SUS para a Faepu, através da UFU”, é uma demonstração da incipiência na 

regulamentação do uso dos imóveis pelas partes, na medida em que cita a questão de forma 

genérica e imprecisa apenas na “Cláusula Primeira – Generalidades”, a qual é reproduzida a 

seguir. 

 

“A Faepu continuará colocando à disposição da UFU todas as suas instalações 

físicas, equipamentos e serviços necessários à consecução do atendimento à 

assistência à saúde, prestada ao Sistema Único de Saúde, como também, em 

consequência, permitindo a realização de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão”. 

 

Como não há no restante do termo de convênio nenhuma outra referência à questão, é nítido 

que a utilização dos bens da Faepu pelo HCU não está suficientemente regulamentada, 

principalmente pela inexistência, no instrumento, da identificação precisa das “instalações 

físicas, equipamentos e serviços” colocados à disposição do Hospital, e pela indefinição das 

condições, das responsabilidades, da forma de remuneração e dos prazos desta cessão de 

bens. 

 

Tal indefinição persistiu, e até se agravou, no Convênio em vigência, firmado em 30 de 

novembro de 2015, porque a Faepu e a UFU não formalizaram nenhum tipo de regramento 

no instrumento sobre a questão dos bens imóveis e do uso da estrutura física do Hospital, 

suprimindo as poucas linhas sobre o assunto existentes no termo de convênio anterior. 

 

Fato é que, ao longo dos anos, o Hospital desenvolveu-se institucionalmente, ampliando sua 

estrutura física, equipamentos e recursos humanos por meio da aplicação de recursos 

públicos e de receitas próprias e doações obtidas pela Fundação.  



 

Essa conjugação de esforços entre a UFU e a Faepu tornou o HCU, conforme consta em sua 

própria página institucional na internet (http://www.hc.ufu.br/pagina/institucional), o “maior 

prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Minas Gerais, e terceiro no 

ranking dos maiores hospitais universitários da rede de ensino do Ministério da Educação 

(MEC)”, sendo “referência em média e alta complexidades para 86 municípios da macro e 

micro regiões do Triângulo Norte”, e configurando-se como importante elo da rede de 

urgência e emergência da região. 

 

Todo este desenvolvimento do HCU, porém, implicou na aplicação de recursos públicos em 

edificações e benfeitorias realizadas em bens imóveis privados, devido à construção de 

estruturas e a reformas e adequações nos prédios e terrenos que estão registrados em nome 

da Faepu.  

 

Desta forma, as questões históricas envolvendo a posse, a utilização e a realização de 

benfeitorias nos bens imóveis onde está instalado o Hospital culminaram na situação sui 

generis do HCU verificada nos dias atuais: um órgão público, mantido com recursos 

públicos, mas com a maior parte de sua estrutura física construída em imóveis pertencentes a 

uma fundação privada. 

 

Como forma de dimensionar o valor do patrimônio em questão, em junho de 2012 a 

Faculdade de Engenharia Civil da UFU emitiu um “Laudo de Avaliação Patrimonial” do 

patrimônio da Faepu que integraria o HCU. Este Laudo considerou “exclusivamente os bens 

imóveis compostos pelos terrenos, edificações, benfeitorias e as respectivas instalações 

especiais que integram o Complexo Hospitalar, ficando excluídos os móveis, os 

equipamentos, os utensílios, os instrumentos, os estoques, as matérias primas, entre outros 

bens de mesma natureza e especificidade”. 

 

Este Laudo concluiu pelo valor do HCU, correspondente ao patrimônio da Faepu, em 

R$128.879.086,99. As dimensões e valores citados no documento de avaliação são 

resumidas na Tabela seguinte. 

 

Tabela – Consolidado dos bens imóveis do HCU, segundo Laudo de Avaliação 

Descrição 
Hospital do Câncer Hospital de Clínicas 

Área (m2) Valor (em R$) Área (m2) Valor (em R$) 

Terrenos e áreas 

complementares 

3.804,00 1.720.500,00 43.444,74 25.066.000,00 

Edificações, benfeitorias e 

instalações 

7.518,45 22.555.301,00 46.467,38 98.892.191,86 

Edificações excluídas (1) - - -3.973,22 -19.354.905,95 

Valor Total (em RS) 24.275.801,00 104.603.285,91 

Total Geral do HCU 128.879.086,99 

Fonte: Elaborado pela CGU, com base nas informações constantes no laudo de Avaliação patrimonial, emitido 

pela Faculdade de Engenharia Civil da UFU em junho de 2012, que é parte integrante do documento “Hospital de 

Clínicas de Uberlândia – Avaliação Patrimonial Consolidada do Complexo Hospitalar”, datado de 27 de agosto de 

2012. 

Obs.: (1) As áreas e valores excluídos referem-se a investimentos realizados pela UFU por meio de recursos 

públicos. 
 

Considerando essa dimensão patrimonial e financeira do Hospital, um exemplo dos 

possíveis danos/prejuízos que podem advir no futuro seria o pedido de penhora destes bens 



imóveis utilizados pelo HCU para garantia de pagamento a credores da Faepu. Dada a atual 

situação financeira da Fundação – que, conforme Relatório de Saldo a Pagar Sintético 

fornecido pela própria Faepu em 6 de julho de 2016, apresentava uma dívida, somente com 

fornecedores, de R$43.496.831,08 – esta hipótese tem alta probabilidade de ocorrência e 

traria consequências imprevisíveis para o atendimento prestado à população. 

 

Portanto, essa dicotomia público-privado na questão patrimonial do HCU deve ser tratada 

com extremo cuidado pela Administração Federal, considerando os elementos históricos que 

compõem os fatos e buscando equacionar os direitos e as obrigações das partes envolvidas. 

Tal atuação é fundamental para evitar possíveis intercorrências jurídicas que poderiam 

prejudicar o futuro desta importante instituição, fundamental ao atendimento dos usuários do 

SUS e à formação de profissionais da área de saúde no estado de Minas Gerais. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 017/2017 – dirgh, de 12 de maio de 2017, a Diretoria Geral do 

Hospital de Cínicas da Universidade Federal de Uberlândia apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“A Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU é uma pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de fundação, sem finalidade lucrativa. A 

FAEPU resulta da transformação da ex-Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de 

Uberlândia – FEMECIU. A FEMECIU foi constituída em 1966, por pessoas de destaque da 

Comunidade local, sendo um de seus objetivos “instalar e manter uma Escola de 

Medicina”. Tanto a FAEPU, e muito menos a FEMECIU, foram instituídas ou co-

instituídas pela Universidade Federal de Uberlândia ou pela União. 

 

O início da relação existente entre a UFU e a FAEPU, sucessora da FEMECIU, remonta 

aos idos de 1969 quando da instituição da Universidade de Uberlândia, autorizada a 

funcionar pelo Decreto-lei n° 762 de 14 de agosto de 1969. Vem desde aquela época a 

conjugação de esforços das duas instituições na constituição, ampliação e manutenção do 

Hospital de Clínicas indispensável tanto ao funcionamento do Curso de Medicina como da 

assistência à saúde da população local e regional - mais de três milhões de habitantes. 

 

A atipicidade do relacionamento existente entre a Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU foi 

reconhecida de há muito pelo Egrégio Tribunal de Contas da União – Processo TC 

375.337/88-1: 

 
5.1  A FAEPU, consoante dados contidos na Certidão de fls. 240/241, sucedeu a Fundação 

Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia-FEMECIU, desde 15/06/81, sendo que a criação 

daquela FEMECIU ocorreu em 05/09/66. A Universidade Federal de Uberlândia foi instituída 

por força do Decreto-lei n° 762, de 14/08/69, sendo, portanto, sua criação posterior a da antiga 

FEMECIU. 

5.1.1 Conforme já registrado no item 2 e desdobramentos desta, e no item 3 e seguintes da 

Instrução de fls. 242/247, a Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, que era mantida pela 

FEMECIU, foi integrada à UFU (Decreto-lei n° 762/69, alterado pela Lei n° 6.532/78, e Decreto 

n° 74.363/74), tendo sido transferidos àquela os encargos do pessoal administrativo e docente, 

bem como parte dos equipamentos e material permanente. 

5.1.2   A FEMECIU, por sua vez, tinha seu patrimônio constituído de bens móveis e imóveis, 

obtidos sem a destinação de recursos públicos, os quais foram repassados à Fundação de 

Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia-FAEPU, quando da sucessão em 1981 (fls. 240/1). 



5.1.3 A mencionada FAEPU é proprietária, assim, dos imóveis onde funcionam o Curso de 

Medicina, o Hospital de Clínicas, o Pronto-Socorro, e o Ambulatório, além da Fazenda 

Experimental, possuindo também um Laboratório Farmacêutico, o Núcleo de Processamento de 

Dados, de grande porte, diversos veículos e equipamentos. 

5.1.4 Consoante cláusula segunda do Convênio celebrado, em 01/10/81 (fls. 48/50 deste), a 

FAEPU ‘cede à Universidade, como de fato cedido já tem, todas as suas instalações, bens e 

equipamentos, bem como lhe fornece todo o material de consumo, necessários às atividades da 

Universidade, no âmbito da Fundação, auferindo da mesma, como contraprestação, as vantagens 

decorrentes dessas atividades.’ 

5.1.5 Ressalte-se também a cláusula quarta do aludido Convênio (fls. 49), estabelecendo que os 

professores, médicos, odontólogos e demais servidores que executam serviços para a FAEPU, ou 

para a sua clientela, serão pagos pela UFU, a quem estão vinculados como empregados. 

5.1.6   Observa-se do exposto no subitem 5.1 e desdobramentos, retro, que o relacionamento 

entre a UFU e a FAEPU baseia-se em laços de interdependência, constando, dentre os objetivos 

da Fundação, o de proporcionar à Universidade “todo o apoio e os meios necessários à 

consecução dos seus objetivos”, inclusive com transferência de recursos financeiros (art. 4°, 

inciso II, do Estatuto da FAEPU, às fls. 62/67 deste). 

5.1.7 O RELACIONAMENTO ENTRE ESSAS DUAS INSTITUIÇÕES É, PORTANTO, 

ATÍPICO, SE CONSIDERARMOS OS RELACIONAMENTOS DAS DEMAIS 

UNIVERSIDADES COM SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO, POSTO QUE, NESSES CASOS, 

TAIS ENTES SÃO EXTENSÃO DAQUELAS, CRIADOS COM O FITO DE 

PROPORCIONAR FLEXIBILIDADE ADMINISTRATIVA E LIBERDADE NA APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS FINANCEIROS, COM EVIDÊNCIA DE SUPERPOSIÇÃO DE FUNÇÕES. 

(...) 

5.1.11   A Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, uma vez que 

não teve destinação de recursos públicos à formação de seu patrimônio, consoante já assinalado 

nos subitens 2.4 e 5.1.2 retro, foi alcançada pelo entendimento firmado no inciso III da Decisão 

de 10/12/87 (vide transcrição no subitem 5.1.8 desta), não estando sujeita a apresentar suas 

contas ao Tribunal.     

 

Posteriormente, em decisão publicada no DOU de 23 de outubro de 1990, o Tribunal de 

Contas da União – TC 375.337/88-1, mais uma vez, reconheceu a atipicidade do 

relacionamento existente entre a UFU e a FAEPU, é só ver: 

 
‘5. A respeito da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, 

necessário se faz definir as normas a serem observadas no relacionamento dessa Instituição com 

a UFU, em face da CIRCUNSTÂNCIA ATÍPICA DE INTERAÇÃO EXISTENTE ENTRE 

AMBAS, apontada no parecer da 2ª DT da 6ª IGCE (fls. 294/296 subitens 5.1/5.1.13).’ 

 

Na época da constituição da ex-FEMECIU (1966), hoje FAEPU, ainda não existia a 

Universidade Federal de Uberlândia. Vários setores da comunidade, em trabalho diligente 

promoveram a criação de diversas Faculdades, dotando-as de patrimônio. Anos mais tarde 

é que foi editado o Decreto-lei nº 762, de 1969, autorizando o funcionamento da “Fundação 

Universidade de Uberlândia” (entidade privada), posteriormente federalizada com a 

denominação “Universidade Federal de Uberlândia” (entidade pública), pela Lei nº 6.532, 

de 24 de maio de 1978.  

 

Duraram vários anos os trabalhos para consolidação da Universidade Federal de 

Uberlândia. Por meio do Decreto nº 74.363, de 7 de agosto de 1974, é que se estabeleceu a 

base para integração do Curso de Medicina, mantido pela antiga FEMECIU, à 

Universidade Federal de Uberlândia, com a consequência posterior de integração a esta de 

todo o pessoal administrativo e docente. Situação que perdura até os dias atuais, diante da 

interelação existente entre as duas entidades.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



A manifestação apresentada pela Diretoria Geral do HCU apenas reconta o processo de 

criação e desenvolvimento da UFU e da Faepu, acrescentando elementos pouco 

significativos à história já contada pela CGU nesta mesma constatação.  

 

Quanto aos trechos de acórdãos do TCU reproduzidos, estes realmente demonstram que a 

Corte de Contas tem conhecimento sobre a “atipicidade” do relacionamento entre as duas 

instituições, porém não fazem julgamentos, reflexões ou avaliações sobre o cerne da questão 

apontada (qual seja: a falta de incorporação do patrimônio imobiliário da antiga Emeciu e 

sua mantenedora, a Femeciu, para a UFU), limitando-se a relatar o processo histórico de 

formação e desenvolvimento da Faepu sem mencionar a questão patrimonial decorrente das 

regras estabelecidas no Decreto-Lei nº 762/1969 e na Lei nº 6.532/1978.  

 

Destaca-se, inclusive, na reprodução apresentada pelo HCU da decisão publicada no DOU 

de 23 de outubro de 1990 (TC 375.337/88-1), o reconhecimento pelo TCU da necessidade 

de definição de normas regulamentadoras para o relacionamento entre a Faepu e a UFU.  

 

Mas, sobretudo, a questão central – a propriedade, a posse, a utilização e a realização de 

benfeitorias nos bens imóveis onde está instalado o HCU – não foi discutida na 

manifestação apresentada pela Direção Geral, denotando que não há interesse da gestão 

atual em buscar soluções para estas questões históricas, porém prementes e cruciais, sobre o 

patrimônio do Hospital de Clínicas de Uberlândia/MG. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir grupo de trabalho específico formado por representantes dos 

entes envolvidos na gestão do HCU e, se possível, por membros dos Ministérios Públicos 

Estadual e Federal, para análise das questões históricas, legais e jurídicas relacionadas à 

integração das antigas Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (Emeciu) e sua então 

mantenedora Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (Femeciu) à 

Universidade Federal de Uberlândia nos termos previstos no Decreto-Lei nº 762/1969 e na 

Lei nº 6.532/1978, e visando primordialmente concluir sobre o processo de incorporação dos 

bens patrimoniais daquelas entidades à Universidade. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 

- Fragilidade jurídica do Convênio, firmado entre HCU e Faepu, que viabiliza o repasse de 

recursos do SUS para a Fundação. 



 

- Dicotomia público-privado com a confusão sobre a propriedade dos bens do HCU. 

 

- Desatualização de normativo interno da Faepu que trata de procedimentos de seleção e 

contratação de fornecedores compromete a comprovação de que a entidade cumpre os 

princípios que regem a utilização de recursos públicos. 

 

- Dependência da Faepu como provedora permanente ou temporária de recursos humanos 

para o HCU. 

 

- HCU não segue normativos que tratam do estabelecimento da jornada regular de trabalho e 

definem a necessidade de intervalo mínimo entre jornadas. 

 

- Inconsistências no processo de contratualização do HCU pelo Gestor Municipal do SUS. 

 

- Atrasos em repasses financeiros para o HCU. 

 

- Prestação de serviços que não deveriam estar sob a responsabilidade do HCU e com 

ocorrências de falta ou de atrasos recorrentes nos repasses. 

 

 

 


