
 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201702051 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Convênio - 765777 

Unidade Examinada: HOSPITAL DE CIRURGIA  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.535.558,78 

 

1. Introdução 

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201702051 foram 

aproveitadas as constatações insertas na Ordem de Serviço nº 201701251, em razão de 

tratarem do mesmo objeto. 

 

A ação fiscalizada destina-se ao exame da ação Apoio técnico e financeiro aos estados e 

municípios para a organização e reestruturação da rede de serviços especializados no 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, 

consubstanciada no Convênio SIAFI nº 765777 cujo objeto foi a aquisição de equipamentos 

destinados ao atendimento de pacientes oncológicos. 

Objetivou-se, com esta ação de controle, o exame do custeio e da regularidade das ações 

conduzidas pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 

Para consecução, foram executados os procedimentos adiante elencados: 

a) Formalização do Termo de Convênio nº 765777/2011, cujo objeto foi a aquisição de 

equipamentos destinados ao atendimento de pacientes oncológicos; 

 

b) Análise da execução financeira do Convênio nº 765777/2011; 

 

c) Análise da situação dos equipamentos adquiridos com recursos transferidos por meio 

do Convênio nº 765777/2011; 

 

d) Análise da fiscalização da execução do Convênio nº 765777/2011; 

 

e) Análise do atingimento dos objetivos do Convênio nº 765777/2011; e 



f) Análise da formalização e das execuções física e financeira do contrato celebrado 

para a manutenção dos equipamentos radioterápicos. 

 

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. Verificação do nível de atingimento do objeto do convênio. 
 

Fato 
 

O Convênio nº 765777 foi firmado em 26 de dezembro de 2011 entre o Ministério da Saúde 

e a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (CNPJ 13.016.332/0001-06) - FBHC, 

tendo por objeto a “aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção 

especializada em saúde”. Os recursos iniciais destinados ao convênio foram no montante de 

R$ 7.000.000,00, os quais foram reduzidos em 19 de junho de 2013, por meio de 2º termo 

aditivo, para R$ 5.535.558,78, ficando distribuídos conforme quadro a seguir: 

 

Quadro – Relação de equipamentos a ser adquiridos com recursos do convênio 
Item Descrição Resumida Valor Aprovado (R$) 

1 Acelerador Linear para Radioterapia 1.642.470,10 

2 Sistema para Planejamento de Radioterapia 188.164,00 

3 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T 2.480.924,68 

4 Tomógrafo Computadorizado 1.224.000,00 

Fonte: Termo de Referência do Convênio nº 765777. 

Os recursos foram liberados em 12 de julho de 2013 por meio Ordens Bancárias nº 

2013OB823203 e 2013OB823205, respectivamente nos valores de R$ 3.000.000,00 e R$ 

2.535.558,78. A vigência original do Convênio nº 765777 sofreu prorrogações até 30 de abril 

de 2018. 

Consta no sistema Siconv, na aba “execução concedente”, informações acerca das 

prorrogações da vigência deste convênio. De acordo com os registros ocorreram três 

alterações de vigência, a primeira aconteceu em 27 de junho de 2014, estendeu a vigência 

para 12 de julho de 2015. A segunda, de 30 de março de 2016, prorrogou o termo do ajuste 

para 14 de dezembro de 2016 e, por fim, em 25 de abril de 2017, ocorreu nova prorrogação 

da vigência para 30 de abril de 2018. 

Em 04 de outubro de 2013, a FBHC realizou a Concorrência Internacional nº 001/2013 a fim 

de adquirir os equipamentos, resultando na celebração de contratos de fornecimento do 



Acelerador Linear para Radioterapia e de Sistema para Planejamento de Radioterapia com a 

empresa Elekta Limited, CNPJ 10.333.173/0001-85 e do Tomógrafo Computadorizado e 

Aparelho de Ressonância Nuclear Magnética com a empresa Philips Medical Systems 

Nederland B.V., CNPJ 05.467.984/0001-39, respectivamente em 21 de outubro de 2013 e 

06 de novembro de 2013. Desses itens, apenas o Acelerador Linear não foi fornecido. O 

Sistema para Planejamento de Radioterapia foi instalado e encontra-se em operação, os 

equipamentos de tomografia computadorizada e de ressonância magnética foram fornecidos 

e encontram-se armazenados nas dependências do Hospital de Cirurgia. 

 

Em virtude das sucessivas prorrogações da vigência deste convênio, causadas pelas 

dificuldades enfrentadas pela convenente para concluir a obra estruturante necessária para 

instalação dos equipamentos, conclui-se que o objetivo do Convênio nº 765777/2011 ainda 

não foi alcançado.  

  
##/Fato## 

2.1.2. Autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN para construção 

da sala para abrigar o acelerador linear. 
 

Fato 
 

Para assinatura do Convênio nº 765777, o Diretor-Presidente da Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia (CNPJ 13.016.332/0001-06) – FBHC informou no Termo de 

Referência, datado de 24 de agosto de 2012, que a estrutura física existente na unidade era 

adequada para instalação dos equipamentos pleiteados. 

 

Em 03 de setembro de 2015, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN autorizou, 

tempestivamente, a construção da sala para abrigar o acelerador linear, após solicitação da 

unidade. 

 

A construção da sala (Bunker) não havia sido finalizada no mês de outubro de 2017. 

 

  
##/Fato## 

2.1.3. Acelerador linear financiado por convênio não adquirido pela entidade 

convenente. Demais equipamentos financiados foram recebidos em julho de 2016 

porém ainda não estão instalados para atender aos pacientes. 
 

Fato 
 

O Plano de Trabalho apresentado ao Ministério da Saúde, por meio da Proposta nº 

070735/2011 detalhou o objeto do ajuste pretendido, bem como justificou a necessidade da 

parceria. 

 

De acordo com o projeto, a aquisição dos equipamentos tinha o objetivo de melhorar e 

adequar a Unidade de Saúde Hospitalar e ampliar o acesso da população a um atendimento 

digno, seguro e eficaz. 

 

A seguir, apresenta-se um quadro demonstrativo do Plano de Aplicação dos recursos do 

convênio. 

  



Quadro - Plano de Aplicação Detalhado. 

Item Descrição Valor (R$) 

01 Acelerador Linear de Baixa Energia (até 6 MV) 1.642.470,10 

02 Tomógrafo Computadorizado (16 cortes) 1.224.000,00 

03 Sistema para Planejamento de Radioterapia 188.164,00 

04 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T 2.480.924,68 

Total 5.535.558,78 

Fonte: Proposta nº 070735/2011 – Disponível no SICONV. 

Dos bens indicados no quadro acima, apenas o item 01, (Acelerador Linear de Baixa Energia 

(até 6 MV), não foi adquirido. O item 03, (Sistema para Planejamento de Radioterapia), foi 

adquirido e está sendo utilizado pelo Hospital de Cirurgia.  

Conforme as notas fiscais avulsas nº 201623333 e 201623333, ambas de 28 de julho de 2016, 

o equipamento de ressonância magnética, modelo Achieva 1,5t e o equipamento de 

tomografia computadorizada, modelo Brilliance CT, foram entregues no Hospital de 

Cirurgia nos dias 28 e 29 de julho de 2016, respectivamente, segundo informações 

registradas no atesto do recebimento dos bens.  

A fim de verificar a situação dos equipamentos adquiridos, procedeu-se, em 13 de junho de 

2017, à visita nas instalações da Fundação Beneficência Hospital Cirurgia, onde se constatou 

que os equipamentos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética 

não estão sendo utilizados pela Unidade de Saúde. 

Os bens se encontram armazenados nas dependências do Hospital, conforme registro 

fotográfico dos equipamentos. 

  
Foto – Parte dos equipamentos adquiridos e ainda 

sem utilização, Aracaju, 13 de junho de 2017. 

Foto – Parte dos equipamentos adquiridos e ainda 

sem utilização, Aracaju, 13 de junho de 2017. 



  
Foto – Parte dos equipamentos adquiridos e ainda 

sem utilização, Aracaju, 13 de junho de 2017. 
Foto – Parte dos equipamentos adquiridos e ainda 

sem utilização, Aracaju, 13 de junho de 2017. 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do ofício n° 080, de 04 de agosto de 2017, a direção da Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia apresentou a seguinte manifestação: 

 

(...) 

 

“Em relação à informação da CGU de que o Hospital não está utilizando os 

aparelhos/equipamentos que já foram comprados, repetimos a consideração de que a não 

utilização decorre do fato de que estamos aguardando a conclusão da obra do espaço físico, 

local onde funcionará o centro de imagem e radioterapia”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela direção da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia 

não contesta a irregularidade apontada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.4. Perda de recursos do convênio no valor de R$ 323.034,93. 
 

Fato 
 

Procedeu-se à análise da execução financeira do Convênio 765777/2011 quanto à 

observância da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, cujo 

artigo 50 determina que os recursos financeiros “deverão ser mantidos na conta bancária 

específica do convênio ou contrato de repasse e somente poderão ser utilizados para 



pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta Portaria”. 

Nesse sentido, verificou-se que em 30 de maio de 2014, a conta poupança nº 30.215-5, 

utilizada para movimentação dos recursos do convênio em tela, apresentava um saldo de R$ 

223.376,35. Entretanto, este valor estava alterado por transações estranhas ao objeto do 

convênio e de cobrança de tarifas bancárias não permitidas pela legislação, havendo, por 

isso, a necessidade de proceder-se ao ajuste deste saldo a fim de que refletisse o valor que 

realmente deveria permanecer na conta. Dessa forma, ao valor de R$ 223.376,35 foram 

somadas as saídas indevidas e deduzido o valor do depósito realizado pela Fundação de 

Beneficência Hospital de Cirurgia.  O saldo da conta, após os ajustes nos registros bancários 

chegou a R$ R$ 2.116.334,95. 

A seguir, apresenta-se uma tabela demonstrando o saldo conciliado da conta poupança 

vinculada ao convênio. 

Tabela – Conciliação Bancária da conta poupança do convênio nº 765777/2011. 

Data Histórico 

Valores (R$) 

Saídas não 

relacionadas 

ao objeto do 

convênio  

(R$) 

Entradas não 

relacionadas 

ao objeto do 

convênio  

(R$) 

Saldo  

(R$) 

30.05.2014 
Saldo registrado no extrato 

bancário 
    223.376,35  

30.05.2014 Tarifa bancária 12,85      

30.05.2014 Tarifa bancária 12,85      

30.05.2014 Envio de TED 1.865.440,25      

20.03.2014 Envio de TED 23.454,27      

14.03.2014 Envio de TED 4.500,00      

14.03.2014 Cred. TED   261.974,42    

12.03.2014 Deb. Autor. 261.512,80      

30.05.2014 Saldo conciliado     2.116.334,95  

Fonte: Planilha de ajuste do saldo bancário elaborada a partir dos extratos bancários da conta poupança nº 

30.215-5 da Caixa Econômica Federal. 

O saldo ajustado e conciliado em 30 de maio de 2014, corrigido pela remuneração da 

caderneta de poupança, conforme previsto no art. 42, § 1º, inciso I da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127, alcançaria em 30 de maio de 2017 o valor de R$ 

2.640.720,83. Quando comparado com saldo da conta, registrado no extrato de 30 de maio 

de 2017, verifica-se uma diferença de R$ 323.034,93 entre o saldo efetivamente existente e 

aquele que deveria existir, caso o gestor do convênio não houvesse realizado outras 

operações financeiras não relacionadas ao objeto do ajuste, cuja movimentação, em função 

do método de correção de aplicações em poupança, resultou em perda de recursos do 

convênio. 

Vale ressaltar, que outras modalidades de aplicações financeiras, no período analisado, 

proporcionaram rendimentos ainda mais significativos. 

A seguir, apresenta-se uma tabela demonstrativa da perda de recursos do convênio sob 

análise, considerando aplicações em caderneta de poupança e em CDI. 



Tabela – Demonstrativo da perda de recursos verificada no convênio. 

 

Modalidades de Aplicações 

Financeiras 

Valores (R$) 

 

Saldo Corrigido 

(30/05/2017) 

(R$) 

Saldo registrado 

no extrato 

bancário – 

(30/05/2017) 

(R$) 

Diferença 

Verificada 

(R$) 

Correção pela Poupança 2.640.720,83 2.317.685,90 323.034,93 

Correção pelo CDI 3.045.806,53 2.317.685,90 728.120,63 

Fonte: Planilha de cálculo de aplicações financeiras elaborada a partir dos extratos bancários da conta poupança 

nº 30.215-5, utilizando a ferramenta “calculadora do cidadão” disponível no site do Banco Central do Brasil. 

Após análise da movimentação de recursos do convênio nº 765777/2011, constatou-se a 

perda de R$ 323.034,93, sendo necessário, portanto, que a FBHC proceda a recomposição 

do saldo da conta poupança nº 30.215-5. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do ofício n° 080, de 04 de agosto de 2017, a direção da Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia apresentou a seguinte manifestação: 

“Não obstante, o Hospital de Cirurgia tomará todas as medidas necessárias para a 

recomposição do saldo na conta poupança, conforme as recomendações da CGU, fazendo, 

inclusive, com as devidas atualizações legais conforme preconiza a Portaria Interministerial 

n. 127/2008. 

(...) 

 

Sendo assim, reitera o que já dito acima, no sentido de que o Hospital de Cirurgia fará a 

devida recomposição do saldo da conta convênio no prazo de 90 dias, com a devida 

atualização e respeitando todos os prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela 

portaria interministerial n. 127/2008”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
 

 

Análise do Controle Interno 
 

Na manifestação apresentada pela direção da Fundação de Beneficência Hospital de 

Cirurgia, o gestor reconhece a irregularidade apontada e informa que providenciará a 

recomposição do saldo da conta do convênio no prazo de noventa dias. É necessário, porém 

que a entidade proceda às devidas informações no SICONV no sentido de possibilitar ao 

fiscal do convênio o acompanhamento e comprovação do cumprimento da obrigação 

assumida pela entidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 



Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Não utilização de conta específica para movimentação dos recursos do convênio. 
 

Fato 
 

Após análise da conta de poupança nº 30.215-5, mantida pela Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia na Caixa Econômica Federal, agência 2186, constatou-se que além dos 

recursos deste convênio, a conta movimentou outros valores, contrariando as disposições 

contidas no § 1º do artigo 42 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio 

de 2008, que determina que os recursos deverão ser depositados e geridos numa conta 

bancária específica do convênio. 

A movimentação dos recursos destinados à consecução do objetivo do Convênio nº 

765777/2011 se deu a partir da transferência recursos do orçamento da União no valor de 

R$ 5.535.558,78, por meio das ordens bancárias nº 2013OB823203 e 2013OB823205, 

ambas de 12 de julho de 2013, R$ 3.000.000,00 e R$ 2.535.558,78, respectivamente. 

Os recursos foram creditados em 16 de julho de 2013 na conta corrente nº 1606-6, agência 

2186, da Caixa Econômica Federal. Em 23 de agosto de 2013 houve a transferência total dos 

recursos, no valor de R$ 5.582.378,20, para conta de poupança nº 30215-5, da mesma 

agência. 

Até 23 de fevereiro de 2014 a conta poupança foi movimentada mensalmente, apenas, pelo 

acréscimo da remuneração básica e do crédito de juros. A partir desta data, passaram a 

ocorrer movimentações estranhas àquela própria de uma conta de convênio, que se limita ao 

recebimento dos recursos, aos acréscimos decorrentes de aplicações no mercado financeiro 

na forma da legislação e das saídas por ordens bancárias nominais aos fornecedores para 

pagamento de bens e serviços que constituam o objeto da avença. Entretanto, o convênio em 

tela apresentou uma movimentação financeira bem distinta, pois foram realizados diversos 

depósitos e saques, alguns identificados, com finalidades alheias ao alcance do objetivo 

pactuado.  

A seguir apresenta-se um quadro demonstrativo dos saques realizados na conta de poupança 

ao longo da vigência do Convênio nº 765777/2011. 

Quadro – Saques da conta Poupança vinculada ao Convênio nº 765777. 

Data Valor (R$) Operação Destino Informado 

12/03/2014 261.512,80  
Deb. 

Autorizado 

Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

14/03/2014 4.500,00  Envio TED 
Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

20/03/2014 23.454,27  Envio TED 
Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

30/05/2014 1.865.440,25  Envio TED 
Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

15/07/2014 224.797,76  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 



Data Valor (R$) Operação Destino Informado 

25/08/2014 224.797,76  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

15/09/2014 224.797,76  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

17/11/2014 23.140,00  Envio TED 
Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

25/11/2014 16.530,02  Envio TED 
Transferência para conta poupança nº 3.271-

9, BB, da FBHC. 

02/12/2014 36.599,30  Db. Vlr. BLV Bloqueio judicial em favor de N. G. M. 

03/12/2014 16.625,00  Deb. Cip Tr 

Pgtº da NFS nº 22 - S&M Projetos Ltda - 

Projetos de reforma e ampliação da UTI 

pediátrica. 

03/12/2014 20.000,00  Deb. Cip Tr 

Pagtº em favor de A. A. da A. F. - consultoria 

e assessoria no licenciamento do prédio onde 

funcionará o Instituto de Radioterapia. 

12/12/2014 91.537,76  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

30/12/2014 10.000,00  Envio TED 

Pagtº em favor de A. A. S. - elaboração do 

Projeto de Segurança contra Incêndio e 

Pânico. 

30/12/2014 10.000,00  Envio TED 
Pagtº em favor da Dânica Termoindustrial 

Nordeste Ltda. 

30/12/2014 15.000,00  Envio TED 
Pagtº da NF 273 - Equilíbrio Estruturas Ltda 

- Perfil Metálico industrializado. 

02/01/2015 28.333,54  Envio TED 

Pagtº em favor da Dânica Termoindustrial 

Nordeste Ltda - parte das NFs 25860 e 26257 

- telhas de aço e acessórios. 

06/01/2015 11.400,00  Envio TED 

Pagtº em favor da Unifísica Física de 

Radiações Ltda - parte da NF 314 - Projetos 

de Blindagem Acelerador Linear de Elétrons, 

Braquiterapia de alta taxa de dose e 3 

assessorias presenciais durante a construção 

das salas. 

16/01/2015 6.039,10  Db VLR BLV Bloqueio judicial  em favor de Y. C. dos S. 

20/01/2015 13.961,88  Envio TED 

Pagtº em favor da Unifísica Física de 

Radiações Ltda - parte da NF 314 - Projetos 

de Blindagem Acelerador Linear de Elétrons, 

Braquiterapia de alta taxa de dose e 3 

assessorias presenciais durante a construção 

das salas. 

10/03/2015 71,32  Db VLR BLV Bloqueio judicial em favor de E. M. de O. 

11/03/2015 21.012,26  Db VLR BLV Bloqueio judicial em favor de D. de O. 

07/04/2015 109,61  Db VLR BLV 
Bloqueio judicial em favor de Onco Cirurgia 

SS Ltda. 

13/05/2016 1.000.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

13/05/2016 1.000.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

13/05/2016 386.088,28  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

01/06/2016 116.715,64  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

01/06/2016 70.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

03/06/2016 250.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 



Data Valor (R$) Operação Destino Informado 

09/06/2016 10.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

10/06/2016 5.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

27/06/2016 351.702,34  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

29/07/2016 573.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.114-5, CEF, da 

FBHC. 

02/08/2016 50.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

02/08/2016 72.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

05/08/2016 191.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

09/08/2016 148.961,06  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

23/08/2016 12.870,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

24/08/2016 49.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

25/08/2016 100.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

26/08/2016 37.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

26/08/2016 6.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

02/09/2016 468.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

05/09/2016 35.548,82  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

09/09/2016 583.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

10/10/2016 146.443,22  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

13/10/2016 10.000,00  TEV MESM T 
Não houve apresentação do comprovante de 

transferência. 

13/10/2016 10.000,00  TEV MESM T 
Não houve apresentação do comprovante de 

transferência. 

13/10/2016 4.000,00  TEV MESM T 
Não houve apresentação do comprovante de 

transferência. 

25/10/2016 523,33  Db VLR BLV Sem comprovante. 

02/12/2016 550,46  Db VLR BLV Sem comprovante. 

05/12/2016 270.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

13/12/2016 100.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

15/12/2016 600.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

16/12/2016 251.382,94  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

06/01/2017 40.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

06/01/2017 2.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

11/01/2017 34.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

20/01/2017 606,30  Db VLR BLV Sem comprovante. 



Data Valor (R$) Operação Destino Informado 

01/02/2017 185.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

14/02/2017 30.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

14/02/2017 2.000,00  TEV MESM T 
Transferência para conta nº 1.080-7, CEF, 

Hospital de Cirurgia. 

04/04/2017 18.312,25  Db VLR BLV Sem comprovante. 

07/04/2017 1.141,40  Db VLR BLV Sem comprovante. 

Fonte: extratos e comprovantes bancários da conta de poupança nº 30215-5. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do ofício n° 080, de 04 de agosto de 2017, a direção da Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia apresentou a seguinte manifestação: 

“Constatou-se que em determinado momento da execução do Convênio, a FBHC fez 

movimentações de recursos que estavam aplicados na conta convênio. Em relação a este 

ponto, verifica-se que o Hospital de Cirurgia se viu na extrema necessidade e 

excepcionalidade de utilizar tais recursos para comprar medicamentos para pacientes que 

estavam internados, eis que os constantes atrasos no pagamento da Secretaria Municipal de 

Saúde ao referido Hospital o deixou em situação que não se tinha outra saída. 

Frise-se ainda que em situação análoga o Hospital de Cirurgia requereu judicialmente a 

possibilidade de utilização de tais recursos e o Ministério Público Federal se manifestou 

favoravelmente, desde que apresentasse um cronograma de recomposição de tais valores, 

conforme se verifica do processo judicial denominado cumprimento de sentença n. 0805525-

03.2016.4.05.8500, que tramita na 3ª Vara Federal de Sergipe. (Doc. Em anexo)”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela direção da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia 

não contesta a irregularidade apontada, limita-se apenas em informar os motivos que levaram 

o gestor a utilizar os recursos do convênio para pagamento de obrigações não previstas no 

plano trabalho aprovado do Convênio nº 765777/2011. 

 

É necessário, entretanto, ressaltar que a Portaria Interministerial n° 127/2008, não autoriza a 

utilização de recursos transferidos por quaisquer das modalidades previstas na legislação em 

finalidade diversa do objeto da pactuado. 

 

Essa é a leitura do artigo 39 e, no caso em tela, do seu § IV, a seguir transcritos:  

 

“Art. 39. O convênio ou contrato de repasse deverá ser executado em estrita observância às 

cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado: 

(...) 

IV - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de 

preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 



2.2.2. Perda de direitos assegurados no contrato de fornecimento dos equipamentos 

adquiridos junto à empresa Philips Medical Systems Nederland em decorrência do 

atraso nas obras estruturantes que estão sendo realizadas pelo Hospital de Cirurgia. 
 

Fato 
 

A partir da análise dos documentos disponibilizados pela Fundação de Beneficência Hospital 

de Cirurgia, referentes à aquisição dos equipamentos de Tomografia Computadorizada e de 

Ressonância Magnética, constatou-se a perda de direitos da adquirente junto ao fornecedor 

quanto à montagem dos equipamentos, treinamento dos operadores e da garantia de 

funcionamento dos bens fornecidos. 

Verificou-se que, por meio do Contrato s/nº, de 06 de novembro de 2013, com vigência de 

vinte e quatro meses, especificamente na cláusula décima segunda, a empresa Philips 

Medical Systems Nederland, CNPJ 05.467.981/0001-39, assumiu a obrigação de montar e 

instalar os equipamentos no prazo de quinze dias, contados da data de entrega dos bens, que 

ocorreu nos dias 28 e 29 de julho de 2016. Naquele período, deveria ter sido definido um 

cronograma junto ao Hospital de Cirurgia com datas de início e fim da instalação dos 

equipamentos nos locais de destino. Também fazia parte deste procedimento de instalação a 

capacitação técnica dos futuros usuários/operadores dos aparelhos. Porém, em virtude do 

tempo decorrido entre o fornecimento dos bens e a conclusão das obras estruturantes 

necessárias para a instalação dos equipamentos, o fornecedor foi liberado das obrigações 

assumidas no contrato acima referido. 

A garantia mínima para peças e componentes dos bens foi estabelecida na cláusula décima 

terceira, sendo sua vigência contada a partir da entrega/instalação e o efetivo funcionamento 

dos equipamentos. Nesse caso, observou-se que, de acordo com a proposta comercial 

apresentada pelo licitante vencedor, o período era de doze meses a partir dos eventos já 

mencionados. 

Assim, conclui-se que, em função da não instalação dos equipamentos adquiridos, o Hospital 

de Cirurgia perdeu a garantia de funcionamento dos bens oferecida pelo fornecedor, bem 

como perdeu o direito de exigir a montagem, instalação e treinamento dos operadores dos 

aparelhos oncológicos adquiridos com recursos financeiros do Ministério da Saúde, 

transferidos por meio do Convênio nº 765777/2011. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do ofício n° 080, de 04 de agosto de 2017, a direção da Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia apresentou a seguinte manifestação: 

 

(...) 

 

“No tocante à informação apresentada de que os equipamentos já não estão mais dentro do 

prazo de garantia informa-se que o Hospital de Cirurgia contratará empresa de prestação de 

serviços e manutenção dos referidos aparelhos, no sentido de não causar nenhum tipo de 

prejuízo ao funcionamento dos mesmos”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

  



Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela direção da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia 

não contesta a irregularidade apontada. 

 

Observa-se, neste caso, a existência de risco de não atingimento do objeto do convênio em 

função do tempo decorrido desde a aquisição dos equipamentos, das condições de 

armazenagem, pessoal empregado na montagem, qualidade do treinamento ofertado aos 

operadores das máquinas, etc., e a data em que finalmente serão instalados.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Análise da fiscalização da execução do Convênio nº 765777/2011. 
 

Fato 
 

Após análise das informações disponibilizadas no Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse - Siconv, verificou-se que o concedente, Ministério da Saúde, vinculou 

três fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução das cláusulas avençadas no termo de 

ajuste, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, 

conforme determina o artigo 53 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de 

maio de 2008.  

As observações, constatações e recomendações estão registradas em três relatórios 

produzidos no período de vigência deste convênio, sendo dois no exercício de 2016 e um no 

ano de 2017. 

A primeira fiscalização in loco, conforme Relatório nº 01/2016, se deu em 21 de junho de 

2016. Nessa oportunidade, os fiscais do Fundo Nacional de Saúde verificaram que o único 

equipamento comprado e instalado foi o sistema de planejamento, entretanto não foi 

apresentado o termo de responsabilidade. O equipamento acelerador linear ainda não havia 

sido adquirido e os equipamentos ressonância magnética e o tomógrafo de 16 cortes 

possuíam documentos de invoice (documento que formaliza uma operação de compra 

realizada do exterior), porém, no momento da verificação, estes equipamentos não estavam 

na Fundação e não foi apresentada a nota fiscal com a indicação dos valores em moeda 

nacional. 

Em seguida ocorreu nova visita, conforme Relatório nº 02/2016, realizada em 21 de junho 

de 2016, cujo objetivo foi a verificação da execução financeira do convênio. 

A seguir são transcritas as conclusões a que chegou a equipe de fiscalização do Ministério 

da Saúde: 

a) A prestação de contas Convênio não está sendo realizada e ou registrada de forma 

completa no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV; 

b) Os saldos na conta específica do convênio, bem como o constante nos respectivos 

demonstrativos financeiros, não se encontram conciliados; 

c) Despesas não reconhecidas/tarifas bancárias, bem como falta de aplicação em 

poupança do saldo do repasse, no período de 07/2014 a 11/2014, que, atualizados conforme 

demonstrativo de débito em anexo, perfazem o valor de R$ 1.208.753,22; 



d) A entidade não adquiriu o Tomógrafo Computadorizado e Aparelho de Ressonância 

Magnética, embora já os tenha pago; 

e) O Acelerador Linear ainda não foi pago nem adquirido. 

Por fim, em 25 de abril de 2017, houve nova visita, conforme Relatório nº 02/2017, cujo 

objetivo foi a verificação da execução física do convênio. 

A seguir são transcritas as conclusões a que chegou a equipe de fiscalização do Ministério 

da Saúde: 

a) O único equipamento comprado e instalado é o sistema de planejamento; 

b) Os valores praticados para a Ressonância Magnética e Tomógrafo foram adquiridos 

acima das estimativas de custo aprovados inicialmente no plano de trabalho; 

c) O equipamento de Ressonância Magnética e Tomógrafo encontram-se alocados na 

área em construção onde serão instalados e estão acondicionados conforme orientações das 

empresas fornecedoras; 

d) O equipamento Acelerador Linear ainda não foi adquirido; 

e) Os termos de responsabilidade dos equipamentos adquiridos não foram apresentados; 

f) O hospital ainda não possui autorização do CNEN e da Vigilância Sanitária para 

instalação dos equipamentos. 

Os relatórios de fiscalização de acompanhamento apontam que parte dos bens foi adquirida, 

restando efetivar a compra do Acelerador Linear, cujo processo encontra-se paralisado em 

função do ritmo lento das obras necessárias para instalação do equipamento. É importante 

ressaltar que, conforme registrado no Relatório nº 06-1/2017, item 3, que a convenente está 

pleiteando junto ao Ministério da Saúde a reformulação do convênio alegando que os 

recursos disponíveis na conta são insuficientes para realização da compra do Acelerador 

Linear. 

  
##/Fato## 

 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada quanto às aquisições dos equipamentos e atingimento dos objetivos do convênio, 

sendo que exige providências de regularização por parte dos gestores federais. 
 

 

__________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe 

 


