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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo, realizados nos dias 18 e 19 de outubro de 2017, referiram-se à 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / ação 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no 
município de Salvador/BA. 

A ação fiscalizada destina-se a apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para a 
organização e reestruturação da rede de serviços especializados no Sistema Único de Saúde 
- SUS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a 
melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS.  

O escopo do trabalho abrangeu o objeto do Convênio nº 753902/2010, celebrado entre o 
Ministério da Saúde – MS e a Liga Bahiana Contra o Câncer – Hospital Aristides Maltez 
(HAM), qual seja, a aquisição de um Acelerador Linear e acessórios para radioterapia. 

Os trabalhos tiveram o objetivo específico de verificar se os equipamentos previstos no 
instrumento de Convênio nº 753902/2010 foram adquiridos de acordo com o plano de 
trabalho; instalados de acordo com as normas técnicas da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN; e utilizados no tratamento oncológico dos pacientes do SUS. 

Também foram verificados o período de execução do convênio e os critérios adotados pelo 
ministério concedente para avaliar o atingimento dos objetivos definidos no convênio 
celebrado. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, sendo utilizadas técnicas de inspeção “ in loco” com registros 
fotográficos, entrevistas e análise documental. 

 



2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União. 

 

2.1.1. Instalação e operação dos equipamentos que foram objeto do Termo de 
Convênio nº 753902/2010, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Liga Bahiana 
Contra o Câncer Hospital Aristides Maltez (HAM). 
 
Fato 
 
O convênio sob exame teve como objeto a aquisição de equipamentos utilizados em 
tratamento oncológico, cuja celebração, entre o Ministério da Saúde (MS) e a Liga Bahiana 
Contra o Câncer - Hospital Aristides Maltez (HAM), ocorreu em 31 de dezembro de 2010, 
no valor global de R$ 2.000.000,00, dos quais R$ 1.920.000,00 referiram-se a repasse do 
MS realizado em 21 de junho de 2013, e R$ 80.000,00 referiram-se à contrapartida do HAM. 
Registra-se que houve rendimento de aplicação financeiro no montante de R$ 655.769,72. 

A partir da análise documental e inspeção “in loco” realizada no Hospital Aristides Maltez 
em 18 e 19 de outubro de 2017, verificou-se que o equipamento e acessórios vinculados ao 
objeto do Termo de Convênio nº 753902 foram adquiridos, conforme a Autorização de 
Débito em Conta e Fechamento de Câmbio Importação, de 14 de março de 2017, no valor 
de R$ 2.636,061,99. Atestou-se, também, que o referido aparelho e acessórios já foram 
instalados, com a identificação nº SFDA (I) 201443325307, marca Clinac IX, fornecido pela 
Varian Medical Systems. 

Em que pese já ter sido instalado, o acelerador linear ainda não se encontrava em 
funcionamento para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde durante os trabalhos 
desta fiscalização, embora tenha ocorrido inclusive o preparo da área de blindagem, 
especialmente construída para abrigar o aparelho mediante a autorização concedida pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 06 de março de 2017, conforme Ofício nº 
5429/2017-CGMI/CNEN, de mesma data. 
 
Tendo sido questionado o porquê de o acelerador linear ainda não se encontrar em 
funcionamento, o Gestor apresentou, por meio do Ofício nº 125/2917, de 26 de outubro de 
2017, a seguinte justificativa: 



 
“Estamos aguardando que o processo do comissionamento seja finalizado para fazer 

a solicitação da autorização para operação do equipamento à Comissão Nacional 

de Energia Nuclear que consiste em conjunto de medidas dos parâmetros físicos do 

feixe de radiação de um acelerador linear com o objetivo de alimentar o algoritmo 

de cálculo da dose que será administrada no paciente, ou seja, alimentar o algoritmo 

do sistema de planejamento para o cálculo da distribuição da dose no paciente.” 

                                 

 
Foto – Acelerador Linear – 18/10/2017   

                              
# 
 
 
 
##/Fato## 

2.1.2. Lapso temporal de mais de 2.530 dias entre o registro da proposta no Siconv e 
a data de instalação do Acelerador Linear. 
 
Fato 
 
Identificou-se o lapso temporal de mais de 2.530 dias entre o registro da proposta no Siconv 
do Convênio nº 753902/2010, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Liga Bahiana Contra 
o Câncer em 25 de agosto de 2010, e a data de instalação do Acelerador Linear, em 11 de 
setembro de 2017. 

Conforme as peças do convênio, esse lapso temporal foi ocasionado por diversos fatores, 
dentre os quais: a variação do dólar estadunidense, aditamentos que o termo primitivo sofreu, 
seja alterando o prazo inicialmente pactuado, seja tentando modificar as especificações e o 



modelo do objeto inicialmente previsto, bem como as formalidades inerentes à importação 
de produtos e equipamentos. 

Quadro: Acelerador Linear – tipo Clinac IX. 

FASE 
LAPSO TEMPORAL 

(EM DIAS) 
Do envio da proposta no SICONV até a celebração do convênio 127 
Da celebração do convênio até a liberação dos recursos pelo MS 1086 
Da liberação do recurso até a contratação da empresa 1352 
Da contratação da empresa até o recebimento do equipamento     67 
Do recebimento do equipamento até a instalação do equipamento   113 
Da instalação do equipamento até o início do funcionamento *Resposta prejudicada 

Fonte: Siconv e documentos disponibilizados pelo Gestor. 
*Resposta prejudicada porque o aparelho que foi objeto do termo de convênio acima mencionado ainda não se 
encontrava em funcionamento até o término dos trabalhos em campo, ocorrido em 19 de outubro de 2017. 
 

Acrescenta-se ao exposto que se verificaram outros três aparelhos “acelerador linear” em 
utilização no HAM quando dos trabalhos desta fiscalização, os quais já se encontram 
inventariados em período anterior ao da assinatura do Convênio nº 753902/2010: 

Quadro: Equipamentos “acelerador linear” em utilização no HAM. 

ACELERADOR LINEAR DE ELÉTRONS VARIAN QUANTIDADE 
modelo Clinac 2100 MLC de 10MV 01 

modelo Clinac 6EX de 6MV 01 
modelo Clinac 2100C de 15 MV 01 

Fonte: Ofício nº 532/2010 – CGMI/CNEN, Rio de Janeiro, de 10 de maio de 2010. 

 
 
 
##/Fato## 

2.1.3. Atuação da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a Comissão Nacional de Energia Nuclear concedeu ao Hospital Aristides 
Maltez autorização para construção da sala para abrigar o acelerador linear adquirido por 
meio do Convênio nº 753902/2010, conforme o Ofício nº 5429/2017 – CGMI/CNEN, de 06 
de março de 2017. 

Apesar de o Hospital Aristides Maltez ter elaborado, em 20 de fevereiro de 2017, o projeto 
de blindagem para instalar o acelerador linear, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, até 
o encerramento dos trabalhos em campo, no dia 19 de outubro de 2017, não havia autorizado 
o referido Hospital a operar esse equipamento. 

Infere-se, com base nas informações exaradas no Ofício nº 125/2917, de 26 de outubro de 
2017, que o acelerador não estava apto a operar porque o processo de comissionamento não 
tinha sido finalizado. Sem o qual, não seria possível a obtenção de autorização da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear para colocá-lo em operação. 

 
##/Fato## 



2.1.4. Acompanhamento do convênio pelo órgão concedente. 
 
Fato 
 
Acerca do acompanhamento do convênio pelo órgão concedente, informa-se que foi acatado 
o cumprimento do objeto do Convênio nº 753902/2010, sendo, contudo, solicitado a 
anexação do “Relatório de Cumprimento do Objeto” no Siconv. Quanto à realização dos 
objetivos, solicitou-se a “a anexação dos Relatórios referentes a Execução, Relatório 
Fotográfico e Declaração do Técnico confirmando a instalação do equipamento e devido 

funcionamento”. 

Registra-se que, quando da elaboração do Relatório de Verificação “in loco”, de 06 de 
outubro de 2014, pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia – NEMS-BA 
(unidade do Ministério da Saúde – MS), a Liga Bahiana Contra o Câncer - Hospital Aristides 
Maltez (HAM) não havia adquirido o acelerador linear que foi objeto do Convênio nº 
753902/2010. Desse modo, o NEMS-BA restringiu-se a relatar a ocorrência de repasses à 
conta corrente do convenente e aplicações realizadas 
 
 
##/Fato## 

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. 

 

 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da fiscalização, não 
foram encontradas situações que demandem providências de regularização por parte dos 
gestores federais. 
 
 
 

__________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia 

 


