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RECOMENDAÇÕES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 
RELATÓRIO 

 
 Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Urbana (peça 48).  

 

“INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada no âmbito 
do Fiscobras 2014 (registro Fiscalis 6/2014), cujo foco se deu sobre a construção, ampliação e 

reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 
constante da temática “Obras de Infraestrutura da Saúde”. Os trabalhos foram desenvolvidos em 
atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 3.143/2013-TCU-Plenário e observando a linha de ação de 

controle externo definida como prioridade por esta Corte de Contas: “VI.9 - Intensificar ações de 
controle na área de saúde, em especial na avaliação da capacidade instalada, da terceirização de 

gestão e dos mecanismos de contratação de pessoal”.  
2. A relevância da temática expansão da infraestrutura dos estabelecimentos de assistência à 
saúde para o país pode ser sintetizada por meio da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):  

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde 
como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013) 

3. Segundo o Ministério da Saúde, a União é o principal financiador da saúde pública no 

país. O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2012-2015 contempla relevantes investimentos na 
área da saúde, com recursos de R$ 316 bilhões no Programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Lei Orçamentária Federal para o ano de 2014 destinava recursos do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) da ordem de R$ 1,58 bilhão para a implantação de UBS e outros R$ 81 
milhões para as UPAs (TC 011.014/2014-8, peça 32, pág. 6). Já na LOA 2015, os recursos previstos 
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são de R$ 704,6 milhões para as UBS (funcional 10.301.2015.12L5.0001) e outros R$ 146 milhões 

para as UPAs (PT 10.302.2015.12L4.0001). 
4. Dentre as metas do referido Programa para as obras, destacam-se a implantação: (i) de 

3.272 Unidades Básicas de Saúde – UBS, passando de 36.892 unidades em 2011 para 40.164 até 2015 
(fonte: Plano Nacional de Saúde); e (ii) de 500 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, passando de 
596 unidades em 2011 para 1.096 até 2015 (peça 33, pág. 4). No tocante às UPAs, o governo federal 

previa uma meta ainda mais arrojada, atingindo 900 novas unidades até 2014, investindo R$ 2,7 
bilhões, em parceria com estados e municípios, conforme consta do relatório que fundamentou o 

Acórdão n. 2.292/2014-TCU-Plenário (fonte: http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/upa) 
5. Segundo informações do próprio Ministério da Saúde, a estimativa é de que os 
investimentos em UBS e UPAs em todo o país beneficiem quase 30 milhões de pessoas, atingindo 

2.265 municípios, de 21 estados do país (relatório da auditoria em projetos-padrão, TC 
011.014/2014-8, peça 32, pág. 6). Contudo, dados recentes do Sistema de Monitoramento de Obras 

(Sismob) indicam que o número de municípios com propostas aprovadas é maior, atingindo 3.838 
municípios com propostas aprovadas para UBS (apesar de apenas 693 municípios para as UPAs), o 
que leva a uma cobertura de 69% em relação à quantidade total de 5.570 municípios do país.  

6. As UBS fazem parte da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Ministério da 
Saúde (Estratégia Saúde da Família) e são consideradas a porta de entrada preferencial do SUS, 

sendo popularmente conhecidas como “postos de saúde”. O objetivo desses postos é atender até 80% 
dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para 
hospitais, notadamente nas especialidades de Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 

Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, injeções, 
curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica.  
7. A expansão das Unidades Básicas de Saúde tem por objetivos (i) descentralizar o 
atendimento, (ii) dar proximidade à população aos serviços de saúde, e (iii) desafogar os hospitais. Os 

critérios normativos adotados pelo MS para seleção de UBS foram estabelecidos pelas Portarias n. 
339, 340 e 341 do Ministério da Saúde, todas de 4/3/2013, as quais tratam, respectivamente, da 

ampliação, construção e reforma das unidades básicas de saúde.  
8. De acordo com o Relatório de Auditoria, segundo dados do Sistema do Monitoramento de 
Obras (Sismob), do Ministério da Saúde, em dezembro/2013 havia 10.042 propostas aprovadas para a 

construção de UBS por todo Brasil (em março/2015 esse número sobe para 10.121), que juntas 
somam investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões (em março/2015, subiu para R$ 3,7 bilhões). Além 

dessas, ainda em dez/2013, havia outras 8.491 propostas aprovadas para ampliação (em março/2015 
são 8.516) e 8.337 para reforma (em março/2015 são 8.354). Estavam previstos, somente para 2014, 
investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão, para a construção e ampliação de UBS (PT 

10.301.2015.12L5.0001), por meio de quatro tipologias de construção, a depender do porte, com 
valores unitários variando de R$ 408 mil (área aproximada de 298 m², para abrigar uma única equipe 

de saúde básica) até R$ 773 mil (área aproximada de 565 m², para quatro equipes).  
9. Já as UPAs integram a Política Nacional de Atenção às Urgências (Saúde Toda Hora), 
funcionando como unidades intermediárias entre (i) as UBS, nas quais são realizados procedimentos 

mais ordinários, e (ii) os hospitais, nos quais são realizados os procedimentos de maior complexidade 
(cirurgias e internação). Sua função é ajudar e desafogar os prontos-socorros dos hospitais, 

ampliando e melhorando o acesso da população aos serviços de urgência do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  
10. De acordo com o Sismob, conforme relatório da FOC, em dezembro/2013 havia 966 

propostas aprovadas para a construção de UPAs por todo Brasil (em março/2015 são 1.008), que 
somam investimentos da ordem de R$ 1,8 bilhões (em março/2015, R$ 1,85 bilhões), contando 

atualmente com três tipologias de projetos, variando entre R$ 2,20 milhões (valor base 2013, para 
área de 700 m² e população da área de abrangência entre 50 mil e 100 mil habitantes) até R$ 4 
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milhões (valor base 2013, para área de 1.300 m² e população da área de abrangência entre 200 mil e 

300 mil habitantes). Menciona-se que até 2013 não havia registro relevante, no Sismob, de 
ampliações e reformas desse tipo de unidade (em março/2015 são apenas 62 ampliações, e nenhuma 

reforma).  
11. O programa teve início em 2008, inicialmente com recursos do orçamento do próprio 
Ministério da Saúde. Com a publicação da Portaria n. 1.020, de 13/5/2009, também passou a ser 

prevista a hipótese de ampliação de unidades de saúde existentes para posterior enquadramento como 
UPA. A partir do ano de 2011, a fonte de recursos para o programa passou a ser a segunda fase do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), sendo a Portaria n. 342 do Ministério da Saúde, de 
4/3/2013, o instrumento que rege a seleção das propostas e repasse dos recursos.  
12. Embora, como dito, as metas para as obras previssem 3.272 novas UBS e 500 novas UPAs 

até 2015 (ou 900 UPAs, conforme declaração da chefe do Poder Executivo Federal em julho/2012, 
disponível em: http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/upa), observa-se que atualmente, pelos dados do 

Sismob (acesso em 6/3/2015), existem efetivamente concluídas (i) 2.225 UBS (ou 68% da meta) e (ii) 
377 UPAs (ou 75% da meta de 500 UPAs). Tais obras, embora classificadas como concluídas no 
Sismob, não necessariamente se encontram em funcionamento, conforme será explicado adiante nesta 

instrução.   
13. A FOC sobre infraestrutura da saúde (UPAs e UBS) fiscalizou 154 obras, em diferentes 

estágios de execução, localizadas em dez estados da Federação. Participaram dos trabalhos de 
auditoria a SecobInfraurbana (auditorias em GO e RR) e oito secretarias estaduais do TCU (AP, BA, 
ES, MT, PB, PI, SC e SP). O montante de recursos fiscalizados alcançou R$ 137,2 milhões, 

correspondente à soma de todos os contratos de construção das unidades.  
14. Os resultados da auditoria específica acerca dos projetos-padrão e Atas de Registro de 

Preços para obras, providências do Ministério da Saúde para conferir maior eficiência aos 
programas de implantação de novas UBS e UPAs, são objeto de processo apartado (TC 
011.014/2014-8), atualmente em fase de análise das respostas à oitiva do MS. Contudo, pela sua 

conexão, a presente instrução também abordará alguns argumentos levantados pela equipe no tocante 
à (i) economicidade dos projetos e (ii) obstáculos à ampliação da competitividade nos certames. Nesse 

sentido, não se pode deixar de avaliar as respostas à oitiva do Ministério da Saúde, a fim de dar 
maior robustez às propostas de mérito no âmbito destes autos.  
15. Ocorre que, em todas as manifestações do Ministério da Saúde, tema recorrente diz 

respeito à forma de operacionalização do repasse de recursos federais, por meio da sistemática 
“fundo a fundo”. Como as conclusões acerca das responsabilidades do Ministério da Saúde na 

fiscalização e controle desses recursos tem impacto direto nas propostas de encaminhamento desta 
instrução, os argumentos da Consultoria Jurídica daquele órgão serão apreciados em tópico 
específico. Não serão objeto desta instrução as análises dos demais argumentos especificamente 

relacionados às interpretações legais acerca da adoção de contratação integrada combinada com 
sistema de registro de preços para obras, no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC), por se afastar do escopo da FOC em discussão.   
 

HISTÓRICO  

16. No âmbito do Tribunal de Contas da União, a expansão da infraestrutura na área da 
saúde tem sido uma preocupação recorrente, seja pela inquestionável relevância social, seja pela alta 

materialidade dos recursos envolvidos. Nesse sentido, cabe mencionar alguns trabalhos já realizados 
por esta Corte de Contas. 
17. Primeiramente, cabe menção à auditoria realizada pela Secex-RJ nas obras de UPAs no 

estado do Rio de Janeiro (TC 031.157/2011-4). Por meio do fiscalis 5/2012 foram inspecionadas 
diversas obras de UPAs construídas a partir de 2009, em especial por meio da tecnologia de unidades 

modulares, por meio de chapas metálicas. A SeinfraUrbana foi chamada àqueles autos para apreciar 
os preços dessas construções metálicas, de modo que o processo atualmente se encontra em 
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apreciação no Gabinete do Relator. 

18. Dentre as primeiras iniciativas para se buscar uma visão sistêmica dos programas do 
Ministério da Saúde, destaca-se a Auditoria de Natureza Operacional realizada em 2012 sobre as 

ações para implantação, construção e ampliação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 
empreendida pela então Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 
atual Semec, com a participação da então 4ª Secex, atual SecexSaúde (TC 013.247/2012-3). A 

auditoria (i) foi autorizada pelo Acórdão n. 1.101/2012-TCU-Plenário (TC 011.731/2012-5), (ii) 
contou com painel de referência realizado em 2/8/2012 (com participação de especialistas da Fiocruz 

e da Santa Casa de Saúde de São Paulo), (iii) visitou UPAs nos estados MA, PR, PE e RJ, (iv) traçou 
um amplo panorama da evolução do programa de implantação das UPAs, a partir de 2009, inclusive 
com dados sobre sua distribuição geográfica pelas cinco regiões do país e os montante financeiros 

empenhados, (v) avaliou a qualidade do atendimento nas UPAs, inclusive aspectos como a 
capacitação dos funcionários e a frequência com que os pacientes permanecem por mais de 24 horas 

nas UPAs, e, por fim, (vi) foi julgada por meio do Acórdão n. 2.292/2014-TCU-Plenário.  
19. A referida deliberação estabeleceu determinações e recomendações ao Ministério da 
Saúde, especialmente sobre (i) plano de capacitação, a fim de melhorar a qualidade do atendimento, 

(ii) identificação das causas da elevada rotatividade dos profissionais de saúde, (iii) implantação de 
sistemática de controle para acompanhar etapas e prazos de implantação das UPAs, a fim de aplicar 

as medidas em caso de descumprimentos, (iv) implantação de indicadores de desempenho, com vistas 
a avaliar os resultados das UPAs, (v) não concessão de novos prazos para obras de UPAs habilitadas 
antes de 2013 e (vi) envio de plano de ação, com prazos, para solução dos problemas identificados; 

todas medidas sob monitoramento da SecexSaúde. Além disso, foram encaminhadas cópias da 
deliberação ao próprio Ministério da Saúde, à CGU, ao Presidente da Comissão de Seguridade Social 

e Família da Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado 
Federal e ao Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS.   
20. Em relação à atuação desta SeinfraUrbana, pode ser destacada a fiscalização realizada 

em 2013, com foco na qualidade das obras destinadas às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), em 
diversas cidades e regiões do país. O Acórdão n. 1101/2014-TCU-Plenário julgou o relatório de 

consolidação, resultando nas seguintes deliberações ao Ministério da Saúde (TC 011.581/2013 -1, 
peça 40): 

9.1. determinar ao Ministério da Saúde que:  
9.1.1. adote providências junto aos Estados, Distrito Federal e Municípios auditados no âmbito 
da presente Fiscalização de Orientação Centralizada para correção das irregularidades 
identificadas e cientificadas a cada um dos órgãos/entidades responsáveis por meio dos Acórdãos 
118/2014, 119/2014, 120/2014, 121/2014, 198/2014, 199/2014, 200/2014, 270/2014, 421/2014, 
422/2014 e 423/2014, todos do Plenário;  
9.1.2. insira, nos seus normativos internos para a análise de projetos, regra que condicione a 
liberação de recursos para construção, adequação, reforma ou ampliação de Unidades de Pronto 
Atendimento à aprovação dos projetos pelo órgão de vigilância sanitária  competente;  
9.1.3. elabore minuta de edital-padrão e de contrato para utilização dos municípios que forem 
contemplados com recursos para as Unidades de Pronto Atendimento 24 h;  
9.1.4. oriente a todos os municípios que receberam e que vierem a receber recursos para 
implantação ou reforma de Unidades de Pronto Atendimento a observarem a íntegra das 
orientações do Acórdão 853/2013–TCU–Plenário;  
9.1.5. observe as disposições da Portaria Interministerial 507/2011, abstendo-se de efetuar 

repasses fundo a fundo para construção e reforma de Unidades de Pronto Atendimento;  
9.1.6. no prazo de 90 (noventa) dias, informe ao TCU as medidas adotadas para cumprimento das 
determinações constantes do presente Acórdão, bem como encaminhe Plano de Ação contendo 
cronograma das ações até então não implementadas;  
9.1.7. encaminhe, nos próximos relatórios de gestão da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde, relatório circunstanciado sobre o estágio de liberação de recursos e de execução das 
Unidades de Pronto Atendimento, indicando a  situação de obras iniciadas ano a ano que ainda 
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não foram finalizadas ou que não entraram em operação, contemplando justificativa individual 
para eventuais atrasos e medidas adotadas junto aos entes que estiverem em mora na construção 
das UPA;  

(...) 
9.3. recomendar ao Ministério da Saúde que avalie o uso do Catálogo Eletrônico de 

Padronização, instituído pela Lei 12.462/2011, como forma de aumentar a eficácia do programa;  
9.4. determinar à Secob Edificações que autue processo de monitoramento da determinação 
constante do item 9.1.1;  
9.5. notificar o Ministério da Saúde acerca das seguintes irregularidades identificadas:  
9.5.1. gerenciamento e acompanhamento deficientes do programa;  
9.5.2. atrasos injustificados em obras executadas com recursos do programa;  
(...) 
9.8. remeter cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram ao 
Ministério da Saúde, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Secretaria de Controle 

Externo da Saúde deste Tribunal, para que monitore o cumprimento das determinações 
constantes dos itens 9.1.2. a 9.1.7. e 9.2.; (destaques acrescidos) 

21. A referida deliberação foi objeto de Pedido de Reexame por parte do Ministério da Saúde, 

o que ocasionou a suspensão dos efeitos do item 9.1, e subitens, e a consequente submissão dos autos 
à Serur, conforme despacho à peça 69 daquele TC 011.581/2013-1, razão pela  qual se encontra 
suspenso o monitoramento objeto do TC 011.497/2014-9, aberto nesta SeinfraUrbana, em 

atendimento ao item 9.4 da mesma decisão. 
22. Já nestes autos do Fiscobras 2014, houve aprofundamento na visão integrada e sistêmica 

dos investimentos federais, voltados ao adimplemento de objetivos e metas específicas estabelecidos 
no Plano Plurianual da União (Lei n. 12.593/2012 – PPA 2012-2015). O foco se voltou para a 
governança do Ministério da Saúde quanto ao adequado planejamento e controle das obras públicas 

necessárias ao adequado atendimento à população.  
23. Os relatórios individuais foram julgados conforme tabela abaixo, sendo que em todos os 

casos foram registrados achados graves, sendo os principais: (i) falhas de qualidade das obras, (ii) 
problemas de acessibilidade, (iii) atrasos injustificáveis e (iv) fiscalização deficiente por parte do 
Ministério da Saúde, havendo ainda (v) obras paralisadas em seis dos dez estados visitados, conforme 

segue: 
 
Tabela 1 – Deliberações sobre as fiscalizações por estado na FOC infraestrutura Saúde 2014  

Unidade 

Federativa 

ACÓRDÃO TCU Processo Obras paralisadas na 

amostra? 

GO 
2051/2014-Plenário TC 002.240/2014-9  Não 

PI 
2148/2014-Plenário TC 010.048/2014-6 

Não 

PB 
1972/2014-Plenário TC 010.059/2014-8 

Sim 

AP 
2298/2014-Plenário TC 010.086/2014-5  

Sim 

ES 
2149/2014-Plenário TC 010.088/2014-8 

Não 

SC 
1973/2014-Plenário TC 010.141/2014-6 

Sim 

MT 
2054/2014-Plenário TC 010.263/2014-4 

Não 

RR 
2233/2014-Plenário TC 010.298/2014-2 

Sim 

SP 
2232/2014-Plenário TC 010.216/2014-6  

Sim 

BA 
2299/2014-Plenário TC 010.169/2014-9 

Sim 
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24. Cumpre destacar que, por meio do Ofício 463/2014-TCU/SecobUrban (peça 30), o 

Relatório foi encaminhado de forma preliminar para comentários do gestor (recebido em 19/8/2014, 
peça 32). Vencido em 3/9/2014 o prazo de 15 dias, contados da ciência do ofício, não houve 

manifestação dos gestores daquela pasta, razão pela qual não houve alteração das análises efetuadas. 
Somente em 22/10/2014, passados quase 20 dias do término do prazo concedido para a manifestação 
preliminar, o Ministério da Saúde protocolou resposta, por meio do Ofício nº 2632 AECI/GM/MS, de 

17/10/2014 (peça 39). Como a resposta não trouxe a Nota Técnica do Departamento de Atenção 
Básica daquela pasta (DAB), foi complementada por meio do Ofício nº 2848 AECI/GM/MS, de 

7/11/2014 (peça 44). 
25. Conforme determinação do Despacho do Exmo. Ministro-Relator Benjamim Zymler (peça 
36), foi promovida a oitiva do Ministério da Saúde, mediante o Ofício 0587/2014-TCU/SecobUrban 

(peça 37), recebido em 9/10/2014 (AR à peça 38).  
26. Após concessão de prorrogação de prazo (peça 43), a oitiva foi respondida por meio do 

Ofício nº 2881 AECI/GM/MS, de 11/11/2014 (peça 45), complementada por meio do Ofício nº 72 
AECI/GM/MS, de 12/1/2015 (peça 47).  
27. De plano, cumpre ressaltar que o conteúdo das respostas à oitiva é idêntico ao das 

manifestações ao relatório preliminar da equipe de auditoria.  
28. Portanto, a presente análise terá como foco principal as duas manifestações das áreas do 

Ministério da Saúde responsáveis pelas obras de UBS e de UPAs: (i) Nota Técnica nº 565/2014, da 
Coordenação-Geral de Urgência e Emergência (CGUE), do Departamento de Atenção Hospitalar e 
de Urgência (DAHU), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), datada de 9/10/2014 (acostada 

inicialmente à peça 39, como manifestação ao relatório preliminar, e reapresentada à peça 45, como 
resposta à oitiva); e (ii) Nota Técnica sem número, do Departamento de Atenção Básica (DAB), 

também vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), datada de 13/10/2014 (acostada 
inicialmente à peça 44, e reapresentada, com pequenos ajustes e nova data de 26/11/2014, à peça 47).  
29. Conforme informado, a auditoria acerca dos projetos-padrão de UPAs e UBS é objeto de 

processo apartado, em fase de análise das respostas do MS à oitiva. Contudo, pela sua conexão, 
percebe-se a necessidade que a presente instrução também aborde alguns argumentos levantados pela 

equipe no seu relatório, especialmente no tocante aos preços das obras e à responsabilidade dos 
gestores do MS (TC 011.014/2014-8, peça 32), bem como a resposta da Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde às colocações (TC 011.014/2014-8, peça 44). Busca-se ter uma melhor 

contextualização dos problemas envolvidos na implantação da política pública de expansão da 
infraestrutura da saúde (UPAs e UBS), e, com isso, dar maior robustez às propostas de mérito no 

âmbito destes autos. 
30. Por fim, ainda no tocante ao histórico de trabalhos especialmente relevantes deste 
Tribunal na área da saúde, cabe especial menção à Auditoria Operacional no Programa Mais 

Médicos, da Relatoria do Exmo. Ministro Benjamim Zymler (TC 005.391/2014-8), auditoria realizada 
entre junho/2013 e março/2014, na modalidade FOC (SecexSaúde e Secex BA, MA, PA, RN e SP), 

recém julgada pelo Acórdão n. 331/2015-TCU-Plenário, cuja cópia foi encaminhada a uma série de 
autoridades dos Ministérios da Saúde e Educação, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e 
dos Conselhos de Medicina (federal e regionais). A menção se justifica porque o presente trabalho 

igualmente identificou que algumas obras de UPAs e UBS se encontravam concluídas, mas não 
entraram em operação justamente pela falta de profissionais da saúde. Tendo em vista que a 

SecexSaúde já efetua monitoramento do programa Mais Médicos, com significativos impactos 
especialmente na rede de Atenção Básica (postos de saúde), a presente instrução não aprofundará nas 
questões referentes à falta mão de obra na prestação do serviço assistencial como causa para a não 

entrada em funcionamento de obras concluídas, mantendo seu foco sobre as causas de atrasos e 
paralisação na fase de construção dos estabelecimentos de saúde, assim como nos aspectos de 

qualidade das edificações colocadas à disposição da população. 
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EXAME TÉCNICO 

31. O Ministério da Saúde foi instado a se manifestar, em sede de oitiva, a fim de que 
apresentasse justificativas específicas para cada um dos seis achados do relatório de consolidação da 

FOC, a saber: (i) Fiscalização deficiente da execução do convênio; (ii) Ausência ou inadequação de 
providências para retomar obras paralisadas; (iii) Execução de serviços com qualidade deficiente; 
(iv) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços; (v) Inobservância dos requisitos legais e 

técnicos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; e (vi) 
Ausência de ART de projeto básico/executivo e de execução da obra.  

32. O presente exame técnico seguirá a sequência dos achados elencados no ofício de oitiva, 
apresentando (i) uma síntese da situação encontrada, seguida de (ii) argumentos trazidos pelo 
Ministério da Saúde, já consolidando as respostas tanto da área responsável pelas UPAs quanto da 

responsável pelas UBS, e finalizando com (iii) análise dos argumentos.  
33. Antecipa-se, que, em linhas gerais, os argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde 

nestes autos são bastante assemelhados àqueles apresentados em 2013, quando da auditoria de 
qualidade das UPAs (TC 011.581/2013-1), os quais foram apreciados por meio do Acórdão n. 
1.101/2014-TCU-Plenário, razão pela qual, quando necessário, a presente instrução fará remissão às 

análises pretéritas. 
34. Além dessas análises, a presente instrução ainda tratará dos resultados da auditoria sobre 

os projetos-padrão, no contexto da modelagem da licitação para contratação de obras por meio de 
sistema de registro de preços (SRP), atualmente em curso no Ministério da Saúde com base no Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC, Lei 12.462/2011). Como já comentado, a iniciativa tem 

por finalidade conferir maior efetividade aos programas de implantação das novas UBS e UPAs, 
assunto que foi objeto de processo apartado (TC 011.014/2014-8). O Ministério da Saúde não foi bem 

sucedido na primeira tentativa de licitação por meio da nova modelagem por meio de registro de 
preços, posto que o RDC Presencial SRP nº 01/2014, objetivando execução de 5.318 obras de UBS 
(ata com validade de 1 ano), resultou em desclassificação de todas as licitantes, já que todos os 

preços propostos foram superiores ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo edital (peça 32, 
pág. 8, do TC 011.014/2014-8). Desse modo, as oportunidades de melhoria identificadas pelos 

técnicos desta Corte de Contas podem ser implementadas tempestivamente. 
35. Os principais achados daquela auditoria foram: (i) parcelamento inadequado dos objetos 
da licitação (registro de preços), gerando prejuízos à competitividade e perda da economia de escala; 

(ii) deficiências na fase preparatória da licitação por meio do RDC; (iii) anteprojeto de engenharia 
deficiente para atender à contratação integrada (com benefício esperado em termos de qualidade, 

funcionalidade e redução de problemas na fase de manutenção da obra); e (iv) sobrepreço decorrente 
de preços excessivos frente ao mercado (com benefício total estimado em R$ 185,4 milhões, devido à 
potencial economia de escala em caso de revisão do orçamento-base). Os principais argumentos do 

Ministério da Saúde em resposta a esses apontamentos serão avaliados ao final desta instrução.  
36. Passa-se agora aos principais achados do relatório de consolidação da FOC.  

 
I. Fiscalização deficiente da execução dos repasses pelo Ministério da Saúde - inadequação do 

Sismob e ausência de aprovação de projetos pela vigilância sanitária 

37. O relatório consolidado abordou, como primeiro achado, a “fiscalização deficiente na 
execução dos convênios”. Contudo, a rigor, desde 2009, a execução das obras de UPAs e UBS não se 

dá a partir da celebração de convênios, mas sim por meio da sistemática denominada “repasse fundo 
a fundo”, por meio da qual o Fundo Nacional de Saúde (FNS), vinculado à Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde, transfere recursos diretamente para os fundos de Saúde de estados, Distrito 

Federal ou municípios.  
38. Segundo bem colocado pela equipe, aqui estaria a primeira grande fragilidade na atuação 

do órgão federal repassador e fiscalizador do uso dos recursos transferidos: “o modelo de repasse 
adotado pelo Ministério da Saúde, fundo a fundo, não contribui para a eficácia do programa, pois 
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aquele órgão entende que não haveria a necessidade de prestação de contas, por parte dos órgãos 

recebedores de recursos, como a que ocorre no modelo tradicional, de convênios e contratos de 
repasse” (peça 33, pág. 17, destaques acrescidos).  

39. A inadequação da sistemática de repasse “fundo a fundo” para a execução de obras de 
UPAs foi assim enfrentada por meio do Voto condutor do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário: 

15. Concluindo a análise da oitiva do ministério, observo que os recursos têm sido repassados da 
União para os demais entes por meio de transferências fundo a fundo, sob a alegação de que a 
Portaria 1.020/2009 permitiria tal modalidade.  
16. Ocorre que, em que pese prever que a origem dos recursos para a construção de Unidades de 
Pronto Atendimento seria do Fundo Nacional de Saúde, a Portaria 1.020/2009, no seu art. 6º, §3º, 
estabelece a transferência fundo a fundo somente para as despesas com custeio das unidades.  

17. Assim, entendo que os repasses de recursos da união para os demais entes que objetivem a 
construção de Unidades de Pronto Atendimento são transferências voluntárias e devem ser 
realizados sob a égide da Portaria Interministerial 507/2011. (destaques acrescidos) 

40. Diante dessa análise, o referido Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário determinou ao 

Ministério da Saúde que observasse as disposições da Portaria Interministerial 507/2011, abstendo-se 
de efetuar repasses fundo a fundo para construção e reforma de Unidades de Pronto Atendimento 
(item 9.1.5). O item foi atacado por meio de recurso (pedido de reexame), autuado à peça 65 do TC 

011.581/2013-1, com efeito suspensivo.  
41. Embora os autos se encontrem sob apreciação da Serur, as principais argumentações do 

Ministério da Saúde para manter a sistemática de repasses fundo a fundo no caso das UPAs, a qual 
denominou de “blocos de financiamento”, serão analisadas ao final desta instrução, pois (i) são 
similares àqueles apresentados em resposta à oitiva da auditoria sobre os projetos-padrão e (ii) 

também em virtude da importância da discussão para bem fundamentar as propostas de 
encaminhamento nestes autos.  

42. Acerca da sistemática de repasses dos recursos federais para a construção de novas UPAs 
e UBS, é importante relembrar que são três parcelas, conforme quadro abaixo, o qual sintetiza o 
regramento disposto nas Portarias 340 e 342 GM/MS, ambas de 2013 (peça 33, págs. 7 e 8):  

 
Tabela 2 – Percentuais de liberação de recursos federais por etapa das obras de UPAs e UBS  

“Tipologia de 
obras” x “etapas 

de liberação” 

(percentual da 
parcela 

financeira)  

1ª parcela (na 
aprovação da 
proposta, para 

início dos projetos 
e licitação, fase 

de “ação 
preparatória”) 

2ª parcela (na 
emissão da 

Ordem de Serviço 

de início de obra, 
classificada como 

“em execução”) 

3ª parcela (na 
conclusão da 

obra, para fins de 

compra de 
materiais e 

equipamentos) 

Recursos pós-
obra (para 

manutenção e 

operação da 
unidade de saúde) 

UBS 
20% 60% 20% Recursos de 

manutenção 
preventiva 

municipais, por 5 

anos (art. 15 da 
Portaria 

340/2013) 

UPA até 2011 
10% 65% 25% Recursos mensais 

do MS (custeio) 

UPA pós 2012 
10% 80% 10% Recursos mensais 

do MS (custeio) 

43. Observa-se que, no caso das UBS, 80% dos recursos federais já estarão alocados no fundo 
estadual ou municipal antes mesmo do efetivo início das obras, enquanto que para as UPAs este 
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montante atinge 90%. Conforme art. 5º da Portaria 340/2013 (UBS), se o custo final for maior que o 

incentivo do Ministério, a diferença será custeada pelo ente beneficiário. Por outro lado, se o 
incentivo for maior, o valor excedente pode ser usado para acréscimos quantitativos exclusivamente 

naquela obra de UBS. No caso das UPAs, o art. 12, parágrafo único, da Portaria GM/MS nº 342/2013 
também registra que se os custos finais da construção forem maiores que os valores repassados pelo 
Ministério da Saúde a diferença deve ser coberta pelo ente beneficiário (município ou estado).  

44. No tocante aos prazos a serem respeitados pelos entes tomadores para comprovar a 
aplicação dos recursos (conclusão de cada etapa), os quais devem ser controlados pelo Ministério da 

Saúde, a fim de garantir a efetividade das políticas públicas de expansão da infraestrutura de UBS e 
UPAs, tem-se a figura resumo a seguir: 
 
Figura 1 – Prazos para cumprimentos das etapas nas obras de UPAs e UBS 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

45. A figura busca sintetizar as regras estabelecidas nas Portarias GM/MS 342/2013 (para 
UPAs) e 340/2013 (para UBS), dispondo (i) em traço cheio, os prazos expressamente definidos no 
normativo (acompanhados dos dispositivos específicos), e (ii) em tracejado os prazos não 

expressamente definidos, porém deduzidos a partir dos demais prazos. Cabe esclarecer que até a 
edição da Portaria 342, em 4/3/2013, o Ministério não possuía qualquer referencial de prazo para as 

obras entrarem em funcionamento, diante da omissão dos normativos anteriores (Portarias GM/MS nº 
2.922/2008, ainda na forma de convênios; e Portarias nº 1.020/2009, nº 2.820/2011 e nº 1.171/2012, 
já na forma de repasse fundo a fundo). 

46. Compreendidas as linhas gerais da sistemática de repasse dos recursos federais (parcelas 
e prazos), passa-se a (i) apresentar o achado de “fiscalização deficiente” do repasse, na forma como 

apontado no relatório de consolidação da FOC, seguido (ii) das manifestações do MS e (iii) das 
pertinentes análises e conclusões. 
 

I.1. Resumo da situação encontrada – fiscalização deficiente do MS (Relatório de auditoria, peça 

33, págs. 14 a 17) 

47. O relatório de auditoria apresenta, em síntese, dois pontos principais que demonstram a 
deficiência na fiscalização exercida pelo Ministério da Saúde nos recursos federais repassados para 
UPAs e UBS: (i) inadequação do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob); e (ii) ausência de 

aprovações dos projetos pelas vigilâncias sanitárias, com consequências para a efetividade das 
políticas públicas (tempestividade e qualidade do atendimento). 

 

I.1.1. Descrição das inconsistências no Sismob: 

48. O Sismob é a única ferramenta para comparar o planejado com o executado e, assim, 

9 meses (cf. art. 21, I, a) 

18 meses (cf. art. 21, I, b) 3 meses 
 (art. 21, I, c) 

9 meses: prazo total da obra 

21 meses: total entre habilitação e entrada em operação 

1ª parcela: após 

habilitação 

2ª parcela: emissão 

O.S. início obra 

3ª parcela: 

conclusão obra 

Início 

operação 
obra 
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gerenciar a aplicação dos recursos federais transferidos para a construção das UPAs e UBS.  

49. Os principais apontamentos das equipes podem ser sintetizados da seguinte forma: 
a) Erros no Sismob que impedem a geração de relatórios, de modo que “não é possível 

saber quais obras estão atrasadas e quais estão em dia”; também o sistema, na sua atual 
configuração, é incapaz de gerar relatórios sobre a quantidade total de obras paralisadas 
no país; por essa razão não foram extraídas estatísticas de obras paralisadas em nível 

nacional, mas apenas na amostra analisada (atingindo cerca de 20% de obras 
paralisadas); 

b) Divergências, dentro do Sismob, entre (a) o “percentual de execução física da obra” e 
(b) a “situação da obra”, descrita na forma de texto (opções: “em ação preparatória”, 
“em obra” ou “concluída”), com evidências de obras classificadas como concluídas, mas 

com percentual inferior a 100%, ou obras “em ação preparatória” (situação anterior à 
emissão da ordem de serviço), mas com percentual acima de 0%; 

c) Divergências entre as informações de avanço físico no Sismob e a realidade verificada 
in loco pelas equipes, com ocorrências de obras com prazos de conclusão expirados, mas 
que constavam como “dentro do prazo” no Sismob, obras com data de início anterior à da 

assinatura do contrato ou até mesmo de obras com informações de percentual físico que 
decrescem com o passar do tempo (como se a obra, além de não avançar, pudesse 

regredir); tais inconsistências de alimentação de dados poderiam ser evitadas caso o 
Sismob contasse com algoritmos para executar as devidas críticas de forma automatizada, 
alertando os gestores envolvidos (municipais, estaduais ou federais); 

d) Ausência de informações e documentos importantes no Sismob, notadamente a falta de 
cadastramento da data de início da obra e/ou a impossibilidade de visualização das 

ordens de serviço (seja por erro do sistema ou ausência do documento), impedindo 
verificação da magnitude dos atrasos nas obras; e 
e) Aprovação indevida de recursos para dois tipos de intervenção (componentes) distintos 

- construção e ampliação - em um único terreno (UBS Jota Flores, em Mucajaí/RR), 
gerando o alerta de que “o Ministério da Saúde não possui uma sistemática básica de 

verificação que possa evitar que esse tipo de irregularidade ocorra”. 
50. Em face do exposto, o relatório conclui que (i) “o citado sistema não contém rotinas 
internas básicas que alertem os gestores municipais no caso da falta de dados ou da inserção de 

informações inconsistentes”, e, em consequência disso, (ii) “o Ministério não tem o devido controle 
sobre o real andamento das obras, e mais, que a liberação dos recursos financeiros não tem resultado 

no cumprimento adequado dos objetivos do programa” (peça 33, págs. 17 e 18, destaques 
acrescidos). 
 

I.1.2. Descrição dos problemas de aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias: 
51. O segundo ponto relevante, do relatório de consolidação, aponta para deficiências no 

controle por parte do Ministério da Saúde no que diz respeito à constatação frequente de falta de 
aprovação da vigilância sanitária local para obras em todo o país, contrariando o disposto na 
Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC) nº 51/2011, mencionando-se várias obras nos 

estados de BA, MT, PB, PI e RR como exemplos (peça 33, pág. 16).  
 

I.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – fiscalização deficiente (peça 39, págs. 3 a 

6, e peça 44, págs. 3 a 7) 

52. Em virtude dos graves problemas identificados no controle deficiente do atingimento dos 

objetivos dos repasses federais, o Ministério foi chamado em oitiva para se manifestar sobre os 
problemas do Sismob e de ausência de aprovação de projetos nas vigilâncias sanitárias locais. 

Deveria apresentar argumentos para cada uma das obras contidas na lista de 24 obras de UBS e 5 
obras de UPAs (peça 33, págs. 61, 62 e 64). Na sequência, os argumentos são apresentados, iniciando 
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primeiro por aqueles pertinentes ao Sismob, para depois adentrar nos referentes à aprovação de 

projetos pela vigilância sanitária local.  
 

I.2.1. Fragilidades e inconsistências do Sismob:  

53. A Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, do Departamento de Atenção 
Hospitalar e de Urgência - CGUE/DAHU (responsável pelas UPAs) limitou-se a afirmar que o 

Sismob “possibilita a verificação e análise comparativa do planejado e executado de cada obra, assim 
como suas fases e etapas”, se abstendo de apresentar respostas mais aprofundadas acerca das falhas 

do sistema, remetendo a questão ao Departamento de Atenção Básica - DAB (responsável pelas UBS), 
conforme registrado à peça 39, pág. 3. A mais, a CGUE/DAHU transcreve trechos dos normativos 
internos do Ministério, contendo procedimentos para notificação de gestores e análise de justificativas 

em caso de descumprimento de prazos (conf. Portaria 342, de 4/3/2013).  
54. O DAB, por sua vez, inicia apresentando o seguinte histórico do Sismob: (i) começou a ser 

desenvolvido em 2011; (ii) foi disponibilizado em março/2012 (inicialmente apenas com as reformas 
nas UBS, para depois incorporar as ampliações, em junho/2012); (iii) posteriormente passou a 
incorporar as UPAs; (iv) as construções de UBS passaram a constar apenas a partir de março/2013 

(Portaria 340/2013); e (v) vem sofrendo nova ampliação a partir de 2014, para incorporar outras 
obras do Ministério da Saúde, como as Academias de Saúde, as Unidades de Acolhimento - UA, os 

Centros de Atenção Psicossocial- CAPS, os Centros de Reabilitação - CER e as Casas da Gestante, 
Bebê e Puérpera - CGBP (peça 44, págs. 3 e 4). 
55. O DAB informa ainda informações que o sistema Sismob recepciona, com destaque para a 

localização da obra (a partir de suas coordenadas) e outras a caracterizar a obra, como a área e  o 
número de pavimentos. 

56.  Em um tópico específico sobre “melhorias e expansão” do Sismob, o DAB fornece 
algumas informações de interesse: 

a) “houve um investimento para que ainda em 2014 o Sistema possibilitasse de alguma 

maneira o cadastro e o monitoramento com informações mínimas necessárias para o 
controle da execução de tais obras e não apenas análise dos documentos apresentados 

pelos proponentes”; essas alterações geraram falhas de sistema em alguns momentos; 
b) “o MS em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) firmou um 
Termo de Execução Descentralizada em agosto de 2014 com o objetivo de fomentar o 

estudo acadêmico na área de tecnologia para o desenvolvimento de um novo Sistema 
chamado de SISMOB 2, o qual já teve início e atenderá todas as necessidades das áreas 

gestoras”; e 
c) “o novo sistema será desenvolvido com tecnologia moderna de segurança e transmissão 
de dados a partir de estudos científicos garantindo em 2015 a qualificação da 

informação”. 
57. Além dos investimentos no Sismob, o DAB informa que há equipe do Grupo Técnico de 

Gerenciamento de Projetos (GTEP) que acompanha as obras com risco de atrasos/cancelamentos, 
enviando ofícios e e-mails de alerta aos municípios. Também informa que há articulação com 
“apoiadores da SAS” nos estados, além de vistorias por técnicos do Próprio Ministério: (i) 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS, com 125 obras visitadas em 9 municípios, em 
2013/2014; e (ii) Divisão de Convénios e Gestão dos Estados (DICON), com 326 obras de 

construção/ampliação (peça 44, pág. 5).  
58. Acerca da aprovação de recursos para dois tipos (componentes) de obras distintas, 
construção e ampliação, em um único terreno (UBS Jota Flores, em Mucajaí/RR), o DAB se limitou a 

informar que: (i) a proposta de “ampliação” foi cancelada (nº 400306895107/11257); (ii) a proposta 
de construção (nº 9344140000109002) teve seu endereço alterado, por solicitação do proponente 

(peça 44, pág. 6). Nenhum argumento foi apresentado acerca da falta de alerta, no Sismob, para 
impedir ocorrências semelhantes no futuro. 
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I.2.2. Ausência de aprovação dos projetos básicos pelas vigilâncias sanitárias locais 

59. No tocante a este ponto, tanto a CGUE/DAHU quanto o DAB informaram que o 

Ministério orientou os municípios quanto às diretrizes para os projetos de arquitetura, inclusive com 
cartilha disponível na internet, no caso das UPAs.  
60. Ambos os departamentos do MS também registraram a iniciativa de contratação de 

empresa para elaboração de projetos padrão, sendo ao todo sete modelos (três portes para UPAs e 
quatro portes para UBS). Informam que os projetos possuem já o Registro de responsabilidade 

Técnica (RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), bem como já possuem 
aprovação da Anvisa, o que simplifica o processo de aprovação pelas vigilâncias sanitárias locais. 
Apesar de tudo, esclarece que a adesão por parte dos municípios e estados não seria obrigatória. 

61. Por fim, registram ainda que toda a responsabilidade pelos projetos e execução de obras 
recairia sobre os gestores locais, os quais estariam sujeitos às avaliações “das Agências de Vigilância 

Sanitária nos respectivos territórios quanto aos aspectos sanitários (ou riscos de contaminação)”, e 
do Ministério da Saúde “quanto ao atendimento dos objetivos assistenciais”, além das fiscalizações 
dos órgãos de controle interno e externo (peça 39, págs. 5 e 6, e peça 44, pág. 7).  

 

I.2.3. Ponderações acerca da repartição de responsabilidades entre os entes municipais e os gestores 

do Ministério da Saúde 

62. Ao promover o encaminhamento interno do relatório preliminar da FOC aos 
departamentos competentes, a Secretária de Atenção à Saúde Substituta cuidou de sintetizar os 

principais pontos do relatório de consolidação da FOC (a exemplo dos 20% de obras paralisadas na 
amostra, dentre outros sobre atrasos e qualidade das obras, “evidenciando ineficiência na aplicação 

dos recursos públicos”). Ao final, requereu do DAHU e do DAB: (i) “manifestação expressa” a 
respeito do relatório de auditoria do TCU, “sob pena de futura responsabilização de gestor desta 
Pasta Ministerial” e (ii) que cada um dos Departamentos “apresente plano de contingência para 

verificar e sanar os achados de auditoria, a fim de respondermos satisfatoriamente ao Tribunal de 
Contas da União e evitarmos recomendações posteriores” (peça 39, pág. 21).  

63. Apesar do cuidado da SAS em pontuar os principais achados e exigir expressa 
manifestação dos responsáveis no âmbito do Ministério, inclusive com a apresentação de “plano de 
contingência” para sanar os problemas identificados, a Coordenadora da CGUE/DAHU/SAS, que 

também assina pela Diretora do Departamento, assim fechou seu posicionamento na Nota Técnica nº 
565/2014 (peça 39, pág. 19): 

O SUS tem como princípio legal a descentralização da gestão, entendida corno processo de 
transferência de responsabilidade de gestão para os municípios, atendendo as determinações 
constitucionais e legais que o embasam e que definem atribuições comuns e competências 
especificas a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Constituição Federal, Lei 8080 de 
1990, Normas Operacionais, Decreto 7508 de 2011- e outras normativas). Existe a autonomia, 
competência e responsabilidade dos entes federativos, que pressupõe que cada um cumpra o que 
lhe é de competência. Responsabilizar o Ministério da Saúde a assumir competências de outros 
entes federativos fere o previsto nas normativas e leva ao retrocesso dos princípios do SUS, além 
de resultar em criação de superestrutura centralizada para dar conta de funções de gestores 
estaduais e municipais em cada município e Estado. Assim, compreende-se que a competência de 
contratar, monitorar e garantir a qualidade e temporalidade da execução das obras das Unidades 
de Pronto Atendimento, cabe ao gestor proponente da proposta, cabendo ao Ministério da Saúde 
esgotar todos os recursos de gestão e eventualmente financeiros, para garantir o apoio a execução 
das propostas, e o cumprimento da função assistencial das UPA. (destaques acrescidos) 

64. Passa-se a analisar os posicionamentos do Ministério da Saúde para o achado de 
fiscalização deficiente dos programas de expansão da infraestrutura da saúde, por meio de UPAs e 
UBS. 

 
I.3. Análise – supervisão e fiscalização deficiente por parte do Ministério da Saúde na implantação 
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de UBS e UPAs 

65. Não é a primeira oportunidade na qual o Ministério da Saúde é cientificado a respeito das 
graves deficiências de supervisão e fiscalização da implantação de UPAs. Como exemplo, podem ser 

citados os itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário, contendo notificação das 
deficiências encontradas em auditoria de 2013.  
66. Em virtude dos novos problemas identificados no controle deficiente do atingimento dos 

objetivos dos repasses federais, o Ministério foi mais uma vez chamado em oitiva para se manifestar 
sobre os problemas sistêmicos do controle (agora com foco no Sismob) e de ausência de aprovação de 

projetos nas vigilâncias sanitárias locais. Nos exatos termos do ofício de oitiva, deveria ter 
apresentado argumentos, frise-se, para cada uma das obras contidas na lista de 24 obras de UBS e 5 
obras de UPAs (peça 33, págs. 61, 62 e 64). No entanto, ao contrário do esperado, as respostas do 

Ministério não fizeram referências específicas a nenhuma das obras da lista, identificadas 
individualmente por terem sido as que maiores deficiências apresentaram nas informações 

cadastradas no Sismob. Ao contrário, tanto a CGUE/DAHU/SAS quanto o DAB/SAS limitaram-se a 
registrar a responsabilidade dos gestores locais, recebedores dos recursos, como se os problemas de 
ineficácia do Sismob, criado e mantido pelo Ministério, fossem responsabilidade exclusiva desses 

gestores municipais e estaduais. 
67. As transferências voluntárias de recursos federais aos municípios e estados, sejam por 

meio de convênios, contratos de repasse e instrumentos similares, ou por intermédio da sistemática de 
repasses fundo a fundo, têm recebido atenção especial nas auditorias empreendidas por esta Corte de 
Contas, em face da quantidade de problemas que tradicionalmente são identificados nessas 

modalidades de distribuição de recursos. Nesse sentido, vale menção inicial à chamada “FOC 
Convênios”, empreendida em 2005, a qual tomou como amostra repasses de recursos em diversas 

áreas, como a própria saúde, mas também educação, esportes, turismo e infraestrutura, traçando um 
panorama geral dos problemas identificados em vários ajustes entre os anos de 2003 e 2005, e 
emanando diversas recomendações e orientações aos entes auditados, incluindo o Ministério da 

Saúde.  
68. Por meio do Acórdão n. 641/2007-TCU-Plenário, foram expedidas orientações a todos os 

auditores desta Corte de Contas para que, em trabalhos futuros relacionados a repasses a outros 
entes da federação, houvesse atenção para (i) a avaliação do atingimento das metas perquiridas, (ii) a 
implementação e difusão de mecanismos de controle social, e (iii) a implementação de controles 

financeiros, a fim de contribuir para maior eficácia e tempestividade na aplicação e controle dos 
recursos transferidos. Nesse sentido, a referida deliberação recomendou ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que conferisse a maior transparência possível às 
informações sobre as transferências voluntárias, indo além dos registros de pendências de 
apresentação e aprovação das prestações de contas (item 9.1.3).  

69. Por fim, o Plenário determinou à Secretária-geral de Controle Externo (Segecex) que 
orientasse as unidades técnicas a concentrar esforços “na avaliação do controle preventivo que deve 

ser exercido pelo órgão/entidade concedente, na fase de análise técnica das proposições e celebração 
dos instrumentos, atentando quanto a (...) falta ou insuficiência de análises técnicas, especialmente a 
avaliação da capacidade da entidade convenente para a consecução do objeto proposto (...)”, 

conforme expressamente disposto no item 9.2.1 da deliberação (destaques acrescidos).  
70. Motivada por essas orientações gerais, a presente FOC contemplou item específico para 

avaliar a qualidade das assistências técnica e financeira prestadas pelo Ministério da Saúde aos entes 
tomadores dos recursos, conforme expõe o relatório de consolidação. Seja via canais de comunicação 
à distância, seja por meio das inspeções in loco conduzidas por servidores do órgão ou apoiadores 

nos estados, cabe ao MS a responsabilidade por bem controlar a efetividade da política pública de 
expansão da infraestrutura física da saúde, por meio do aporte de vultosos recursos federais.  

71. Feitas as considerações gerais sobre o tema, passa-se a avaliar detidamente os dois 
pontos de maior fragilidade no acompanhamento que o Ministério faz, por meio do Sismob. 
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I.3.1. Insuficiência e falta de confiabilidade dos dados registrados no Sismob 

72. Em palestra realizada em 24/6/2014, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o então 

Presidente desta Corte de Contas pontuou: (i) “sem uma governança forte, a Administração Pública 
não entrega serviços de qualidade para o cidadão”; (ii) “o TCU tem tido um papel importante para 
aprimorar o sistema”; (iii) “iniciativa importante foi o retrato do ensino médio no país; chegamos a 

resultados preocupantes; é essencial cobrar melhores resultados e uma aplicação mais racional dos 
recursos”; e (iv) “à medida que a sociedade, o governo e a tecnologia se sofisticam, temos que 

acompanhar uma demanda crescente para coletar, relacionar e processar informações; esse trabalho 
é a essência da governança” (destaques acrescidos; fonte: revista eletrônica União, ano XXIX, n. 109, 
2/7/2014 – Secretaria de Comunicação do TCU). 

73. A preocupação com a adequação dos sistemas da Administração Pública tem levado a 
atual gestão do TCU a aderir a várias iniciativas para discussão do tema, a exemplo de reunião 

realizada na Casa Civil em 5/2/2015, para tratar de estratégias de governo eletrônico para o país, a 
exemplo de projeto voltado à desburocratização e racionalização de processos, como, por exemplo, 
proposta de unificação de cadastros e identificação do cidadão e a centralização do acesso a serviços 

públicos eletrônicos  (fonte: revista eletrônica União, ano XXX, n. 018, 11/2/2015 – Secretaria de 
Comunicação do TCU) e do Seminário “Brasil 100% Digital – Integração e Transparência a serviço 

da sociedade”. O evento, a ser realizado em abril/2015, é organizado pelo TCU, Casa Civil da 
Presidência da República e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
74. É importante, portanto, entender a sistemática de trabalho do Ministério da Saúde para 

incrementar os resultados dos programas relativos à expansão da infraestrutura física de assistência 
à saúde (UPAs e UBS), especialmente no tocante ao tratamento da demanda crescente pela análise de 

uma grande quantidade de informações, e com transparência, o que atualmente só se pode alcançar 
por meio de adequadas tecnologias de informação, a exemplo do Sismob.  
75. Conforme já mencionado, o Acórdão n. 641/2007-TCU-Plenário expediu orientações a 

todos os auditores desta Corte de Contas a fim de concentrar esforços “na avaliação do controle 
preventivo que deve ser exercido pelo órgão/entidade concedente, na fase de análise técnica das 

proposições e celebração dos instrumentos, atentando quanto a (...) falta ou insuficiência de análises 
técnicas, especialmente a avaliação da capacidade da entidade convenente para a consecução do 
objeto proposto (...)” (item 9.2.1, destaques acrescidos).  

76. Em adição, cabe menção específica à legislação pertinente, a exemplo dos art. 15, incisos 
I, IV e V, art. 39, §8º, e art. 47 da Lei nº 8.080/1990 (lei orgânica da saúde), a exigir do Ministério da 

Saúde a necessária articulação para o estabelecimento de mecanismos de controle e fiscalização, por 
meio da coordenação de sistemas informatizados e da definição de padrões de qualidade e parâmetro 
de custos de ações na saúde, com acesso assegurado aos demais entes do SUS (municípios e estados) 

a esses sistemas informatizados, a fim de dar suporte ao processo de gestão e à “gerência 
informatizada das contas” relacionadas à prestação de serviços no sistema público de saúde.  

77.  A respeito da inadequação da arquitetura atual do Sismob, é importante trazer os 
objetivos traçados para o sistema pelo próprio Ministério da Saúde, conforme publicado na internet 
(fonte: http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/ acesso em 6/3/2015).  
 

Figura 2 – Tela de entrada do Sistema Sismob 
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78. Cabe interpretar então os desafios definidos e publicados pelo Ministério para o Sismob: 

O Sistema de Monitoramento de Obras foi [1] desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com o 
intuito de [2] monitorar todas as obras de engenharia e infraestrutura de Unidades Básicas de 
Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Academias da Saúde financiadas com [3] recurso 
Federal, tornando- se uma ferramenta para o gerenciamento de [4] todas as fases da obra. 

O Sistema [5] possibilita comparativos do planejado e do executado de cada obra, assim como 
suas fases e etapas, podendo o gestor comparar o [6] cronograma pré-definido da obra, realizado 
por [7] profissional especializado, com o [8] andamento real, oferecendo uma [9] visão financeira 
e executiva de toda a obra. [10] Todo o histórico da obra juntamente com as imagens fotográficas 
poderá ser visualizado na série histórica que estará disponível no sistema. 

O Sistema de Monitoramento de Obras permite que [11] o gestor seja sinalizado através de alertas 
quando alguma etapa da obra estiver em [12] caminho crítico ou em atraso, facilitando assim a 
alimentação do sistema e [13] melhorando a qualidade da informação. 

O Ministério da Saúde através do Sistema de Monitoramento de Obras visa contribuir para [14] 
estruturação e o fortalecimento do SUS e para a continuidade da mudança do modelo de atenção à 
saúde no País, propondo que a melhoria da estrutura física dos estabelecimentos de saúde seja 
facilitador para a mudança das práticas. (destaques acrescidos) 

79. De acordo com os objetivos traçados pelo próprio Ministério, no sentido de ser o Sismob 

uma ferramenta de monitoramento de “todas as obras de engenharia e infraestrutura”, em todas as 
“fases e etapas”, comparando planejado e executado (conforme “cronograma pré-definido” e 

“andamento real”, com alertas para “caminho crítico”), além de alertar o gestor para evitar o atraso 
de cada “etapa da obra”, o relatório de consolidação da FOC registra que o sistema ainda está muito 
aquém do desejado. 

80. A título ilustrativo, o Anexo I desta instrução apresenta algumas inconsistências iniciais, 
identificadas em totalizadores de obras, o que, em princípio, afeta a credibilidade dos relatórios 

gerenciais do Sismob. Também as dificuldades relatadas pelo relatório de consolidação da FOC, no 
tocante aos erros para extração de relatórios são ilustradas por meio do Anexo II.  Além desses 
problemas, os tópicos seguintes se dedicarão a detalhar algumas outras insuficiências e inadequações 

do sistema. 
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I.3.1.1. Insuficiência de campos do Sismob para inserção de informações e documentos (PDF) 

relevantes 

81. Com efeito, constatou-se na FOC que o Sismob apresentava as seguintes principais 
inadequações:  

a) falta de um campo específico para inserir o “cronograma físico-financeiro” detalhado 

da obra, sendo que a única referência de meta de prazo é o campo “previsão de conclusão 
da obra informada pelo gestor”, o qual, conforme verificado, frequentemente não era 

preenchido, ou era preenchido de forma equivocada, sem que houvesse qualquer crítica 
automatizada no Sismob a alertar tanto o gestor responsável pelo preenchimento quanto 
ao gestor do Ministério da Saúde responsável pelo acompanhamento daquela obra;  

b) nas informações de pagamento, era frequente a falta de diversos dados, tal como a 
“data do pagamento”, ainda que o campo “valor” estivesse preenchido, gerando dúvidas 

se o valor da parcela havia sido pago ou não, necessitando que o sistema emita uma alerta 
a quem preenche de que ambos os campos devem ser preenchidos;  
c) muitas obras não tinham qualquer foto que permitisse avaliar as condições do local, 

inclusive os arredores que permitam confirmar seu endereço, bem como atual estágio de 
execução indicado no sistema; e  

d) no campo do “engenheiro responsável” não há qualquer espaço para inserir 
documento (PDF) que comprove a assinatura da devida Anotação/Registro de 
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), havendo apenas o preenchimento de um nome 

que sequer se consegue confirmar se é profissional habilitado ou não, ou mesmo se 
aceitou assumir tal encargo, pois não há assinatura nem o número da carteira profissional 

(CAU ou Confea).  
82. Em adição a esses pontos expressamente definidos no achado de fiscalização deficiente 
dos repasses, os quais demonstram claramente as fragilidades dos controles do Ministério da Saúde 

quanto ao alcance dos objetivos dos programas de UPAs e UBS, pode ser incluída a questão 
levantada nas “limitações ocorridas” (peça 33, pág. 13), qual seja: a  falta de registros nas 

prefeituras dos contratos de obras e demais documentos relevantes a comprovar o uso dos recursos 
públicos, impedindo o adequado controle. Tal situação se mostrou frequente e preocupante, 
especialmente quando da mudança de gestores municipais, tendo em vista que o Sismob não guarda 

tais documentos digitalizados (arquivos PDF), ao contrário de outros sistemas da administração 
federal, a exemplo do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec), do 

Ministério da Educação, o qual cujo Módulo Obras 2.0 é gerenciado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE (www.simec.mec.gov.br; cujas telas são exemplificadas no 
Anexo III desta instrução).  

83. Sobre a importância do referido sistema informatizado de controle das despesas, na forma 
da legislação pertinente, registra-se que, além da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990, arts. 39, 

§8º, e 47), também a Lei Complementar nº 141/2012 traz os seguintes comandos: (i) art. 31 (da ampla 
divulgação, por meio de meio eletrônico de acesso público, das prestações de contas periódicas); (ii) 
art. 39, caput, e §1º, incisos I e IV (Ministério da Saúde centraliza as informações sobre a execução 

orçamentária, por meio do sistema denominado Siops, ou outro que o substitua, com obrigação de 
registro e atualização permanentes e integração com o Siconv); (iii) art. 44 (Ministério da Saúde fará 

cooperação técnica para operacionalizar o sistema definido no art. 39); e (iv) art. 44 (efetivo controle 
social). 
84. Conforme visto, no tópico específico sobre “melhorias e expansão” do Sismob, o 

Departamento de Atenção Básica (DAB) informou que (i) “houve um investimento para que ainda em 
2014 o Sistema possibilitasse de alguma maneira o cadastro e o monitoramento com informações 

mínimas necessárias para o controle da execução de tais obras”; (ii) que “o MS em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) firmou um Termo de Execução Descentralizada em 

http://www.simec.mec.gov.br/
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agosto de 2014 com o objetivo de fomentar o estudo acadêmico na área de tecnologia para o 

desenvolvimento de um novo Sistema chamado de SISMOB 2, o qual já teve início e atenderá todas as 
necessidades das áreas gestoras”; e (iii) “o novo sistema será desenvolvido com tecnologia moderna 

de segurança e transmissão de dados a partir de estudos científicos garantindo em 2015 a 
qualificação da informação”. 
85. Diante do exposto, como proposta de encaminhamento quanto a esse ponto, cabe 

determinação para que o Ministério apresente plano de ação, com metas e prazos (parciais e totais) 
claramente definidos, a fim de que, em cumprimento às disposições legais referenciadas, seja possível 

a esta Corte de Contas monitorar a entrada em operação do “Sismob 2”, ora desenvolvido em 
parceria entre o Ministério da Saúde e a UFSC, com tecnologia moderna de transmissão de dados. No 
referido Plano de Ação, deve o MS apresentar, como metas de aperfeiçoamento do sistema, 

minimamente: 
a) a inserção de documentos em formato PDF (software acrobat reader, ou equivalente), a 

exemplo da ART, da Ordem de Serviço (sem a falha existente hoje no Sismob, que impedia 
o download do PDF), expedientes trocados entre o MS e os gestores locais (ofícios, e-
mails etc.);  

b) inserção de campo para registro de informações financeiras relevantes, como ordens 
bancárias, cronograma físico-financeiro e outros considerados necessários, de modo a 

permitir ao MS o adequado acompanhamento da movimentação financeira desde a origem 
(FNS) até o destino final (arts. 33, §§ 1º e 4º, da lei 8.080/1990 e art. 12, §§ 2º e 4º, da LC 
141/2012);  

c) registro dos alertas ao gestor por falta de atualização dos dados por mais de 60 dias 
(Portarias 340 e 342/2013, art. 22. Inciso II), bem como registro do nome do gestor 

responsável pela inserção dos dados e do servidor do Ministério da Saúde responsável 
pela conferência periódica dessas informações, a fim de permitir a rastreabilidade e a 
manutenção do histórico;  

d) mecanismos que impeçam a concessão de benefício duplicado (construção e ampliação 
concomitante, por exemplo) para um mesmo terreno oferecido pelo município, como 

constatado em Mucajaí/RR, situação contrária à legislação (art.7º, XIII, da lei 
8.080/1990), conforme detalhado mais adiante nesta instrução; e  
e) implementação adequada das funcionalidades de geração de relatórios gerenciais, com 

vistas a elidir os erros de sistema identificados quando da tentativa de acesso às 
informações sobre o andamento das obras em atrasos ou paralisadas.  

86. Da mesma forma, cabe recomendação para que o MS realize gestões junto ao 
FNDE/MEC, com articulação do MPOG, para troca de informações e aprimorar o conhecimento 
acerca das tecnologias de informação utilizadas no Módulo Obras 2.0 do Simec (monitoramento das 

obras de educação), no “sistema obras”, em desenvolvimento no MPOG, ou outras ainda mais 
modernas disponíveis no mercado.  

 
I.3.1.2. Falta de confiabilidade, de atualização e de rastreabilidade dos dados preenchidos no 

Sismob 

87. Segundo a Portaria GM/MS nº 204, de 29/1/2007, a qual regulamenta o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de “blocos de 

financiamento”, com o respectivo monitoramento e controle dessas transferências, (i) o financiamento 
das ações e serviços de saúde com recursos federais é de responsabilidade das três esferas de gestão 
do SUS (arts. 1º e 2º); (ii) para fins de controle, deverá haver “conta única e específica para cada 

bloco de financiamento” (arts. 5º e 6º); (iii) a aplicação do “bloco de investimentos” para despesas 
de capital, deve ser necessariamente precedida de aprovação do projeto pelo Ministério da Saúde, 

incluindo definição clara do valor total do projeto, do período de execução e do cronograma de 
desembolso, além do valor da contrapartida a ser executada pelo município ou estado (arts. 31-A e 
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31-E).  

88. Nesse sentido, o art. 22, inciso II, da Portaria GM/MS nº 342/2013 regulamenta os 
procedimentos para registros no Sismob, durante a execução da obra, atribuindo aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios a responsabilidade pela contínua atualização das informações, no mínimo uma 
vez a cada 60 (sessenta) dias, responsabilizando-se, ainda, pela veracidade e qualidade dos dados 
fornecidos, incluindo- se fotos. Contudo, na hipótese de inexistência de modificação das informações 

até 60 (sessenta) dias após a última inserção de dados, o art. 22, parágrafo único, se limita a informar 
que “ente federativo ainda assim fica obrigado a acessar o SISMOB para registro dessa atividade 

pelo próprio sistema informatizado”.  
89. No art. 23 da mesma Portaria é apresentado o risco de suspensão dos repasses após 60 
dias sem atualização no Sismob, enquanto o art. 24 apresenta o procedimento de notificação do gestor 

e (i) o prazo de 15 dias para a resposta do gestor local e (ii) mais 15 dias para análise por parte da 
SAS/MS. É importante ressaltar que, nos termos da art. 29 da mesma Portaria, há o reconhecimento 

pelo Ministério da Saúde de que, no que tange às despesas de construção de unidades de saúde, a 
responsabilidade é compartilhada. 
90. O fato é que o Sismob, conforme analisado no tópico anterior desta instrução, 

considerando sua configuração atual, não permite qualquer rastreabilidade ou estatísticas desses 
alertas, bem como das notificações e dos responsáveis pela inserção e conferência dos dados. Como 

exemplo, pode ser citado o Simec (exemplificado no Anexo III desta instrução), o qual registra com 
transparência cada atualização feita pelos gestores, indicando o nome, data e hora da inserção dos 
dados, bem como armazena toda a emissão de notificações (seja na forma de e-mails ou mesmo de 

SMS para o celular do prefeito, ou responsável cadastrado).  
91. Além dos investimentos no Sismob, o DAB informa que há “equipe do Grupo Técnico de 

Gerenciamento de Projetos (GTEP)” que acompanha as obras com risco de atrasos/cancelamentos, 
enviando ofícios e e-mails de alerta aos municípios. Contudo, não há qualquer informação sobre a 
quantidade de pessoas que compõe essa equipe do GTEP, tampouco sobre eventuais ações 

efetivamente adotadas por esse grupo, a fim de avaliar sua capacidade para fazer frente ao desafio de 
monitorar obras distribuídas por mais de 3.800 municípios brasileiros. Também informa o DAB que 

há articulação com “apoiadores da SAS” que se encontram em todos os estados, sem também 
fornecer maiores detalhes sobre quantos seriam esses apoiadores. Por isso, cabe determinar que o MS 
informe, nos próximos relatórios anuais de gestão, (i) a quantidade de servidores dedicados a esse 

grupo, bem como (ii) o rol das competências atribuídas ao grupo e (iii) os resultados das ações que 
vem sendo empreendidas, a fim de que se avalie se a estrutura é suficiente para fazer frente às 

demandas e as responsabilidades assumidas, visando ao alcance das metas quantitativas e 
qualitativas estabelecidas para as políticas públicas de expansão da infraestrutura de UPAs e UBS em 
todo o país, reduzindo as disparidades regionais, na forma da Constituição Federal. 

92. O DAB registrou também em sua resposta as vistorias por técnicos do Próprio Ministério: 
(i) Departamento Nacional de Auditoria do SUS, com 125 obras visitadas em 9 municípios, em 

2013/2014; e (ii) Divisão de Convênios e Gestão dos Estados (DICON), com 326 obras de 
construção/ampliação. Informou o DAB que o objetivo das visitas foi o de realizar diagnóstico sobre a 
“realidade local”, identificando “problemas apontados pela esfera municipal”, a fim de obter “dados 

fidedignos” e fotos de cada unidade, apresentando tabela sobre a quantidade de obras inspecionada 
em cada estado, à exceção do Distrito Federal, para o qual não havia qualquer obra selecionada 

(peça 44, págs. 5 e 6). 
93. Ao final da análise das respostas, às peças 39 e 44, percebe-se que em momento algum 
qualquer dos dois departamentos do Ministério, responsáveis pela implementação de novas UPAs e 

UBS, apresentaram dados objetivos, para cada uma das obras listadas no Anexo do relatório 
consolidado, conforme expressamente determinado no item “I”, caput e alínea “a”, do ofício da 

oitiva (peça 37).  
94. O objetivo do ofício da oitiva era obter informações acerca das ações efetivamente 
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adotadas pelo Ministério para aquele conjunto de obras especialmente relacionadas com problemas 

de fiscalização dos repasses, particularmente por meio de inspeções in loco (por seus próprios 
servidores, ou por algum apoiador no local), a fim de que (i) os problemas identificados sejam 

corrigidos, de modo que o Sismob realmente reflita a situação atual da obra, e não uma situação 
fictícia ou no mínimo desatualizada; ou (ii) suspender os repasses e cobrar a “devolução imediata dos 
recursos repassados”, caso a situação da obra realmente não permita correção de rumos, nos exatos 

termos do art. 24, §§ 3º e 4º, da Portaria 342/2013, comando que informa a atuação do Sistema 
Nacional de Auditoria (SNA) para apuração das irregularidades, caso as justificativas do gestor não 

sejam apresentadas, ou não sejam aceitas. Além disso, cabe destacar que, como medida de incentivo à 
regularização no Sismob, o Ministério pode impedir o ente federativo em situação irregular de 
apresentar novos projetos, nos termos do art. 28, incisos I e II.  

95. Ao contrário do esperado, as respostas do Ministério se limitaram a trazer trechos das 
Portarias de regulamentação dos procedimentos para UPAs e UBS, já exaustivamente conhecidas 

desde a época da auditoria. Por isso, cabe determinar o envio de relatório circunstanciado com as 
correções implementadas no Sismob a fim de sanear os problemas verificados nesta FOC.  
96. Na tentativa de perscrutar as causas da desatualização e inadequação no preenchimento 

dos dados, as equipes apuraram junto aos representantes dos municípios aspectos como a grande 
rotatividade de profissionais nas prefeituras. Portanto, também aventa-se a oportunidade de 

recomendação ao Ministério da Saúde para que avalie a conveniência e oportunidade de elaborar 
treinamento, seja na modalidade presencial ou por Ensino à Distância (EaD), obrigando a cada novo 
gestor de prefeitura ou estado (fiscal da obra e/ou ordenador de despesas) a obter certificado para 

atuar como representante legal cadastrado no Sismob. Tal proposta de recomendação em 
investimentos em treinamento e capacitação guarda semelhança com aquela lançada no item 9.2.1 do 

Acórdão n. 2292/2014-TCU-Plenário (auditoria operacional na Secretaria de Atenção à Saúde do 
MS), por meio do qual o Tribunal recomendou a instituição de plano de capacitação para os 
profissionais que atuam nas UPAs.   

97. Acerca da aprovação de recursos para dois tipos (componentes) de obras distintas, 
construção e ampliação, em um único terreno (UBS Jota Flores, em Mucajaí/RR), nos exatos termos 

do item “I-b” o DAB se limitou a informar que: (i) a proposta de “ampliação” foi cancelada (nº 
400306895107/11257); (ii) a proposta de construção (nº 9344140000109002) teve seu endereço 
alterado, por solicitação do proponente (peça 44, pág. 6). Nenhum argumento foi apresentado pelo 

DAB acerca da falta de alerta, no Sismob, sobre esse caso, muito menos sobre a intenção de corrigir o 
Sismob para impedir ocorrências semelhantes no futuro, conforme proposta do item anterior (1.3.1.1).  

98. Em consulta ao Sismob, conforme registrado no Anexo IV desta instrução, confirma-se a 
informação do Ministério de que a proposta de ampliação de UBS n° 1400306895107/11257 foi 
cancelada, pois ela não mais aparece na lista. 

99. Contudo, em relação à proposta de construção (nº 9344140000109002), a qual teve seu 
endereço alterado, também foi confirmado que o endereço atual é Av. Maranhão n° 738, Bairro Jota 

Flores, Mucajai/RR. No entanto, vários novos questionamentos surgiram dessa consulta. 
100. Primeiro, a obra consta como “em execução”, porém com percentual de 0%. No campo 
que descreve a “situação do projeto” consta como “PAGO Parcela 2”, ou seja, já deveria ter sido 

apresentada a ordem de serviço de início da obra. No entanto, no campo “situação interna” consta 
como “2ª parcela favorável” (portaria 3.766, de 01/12/2010, valor: R$ 200.000,00, ou seja, o valor 

total da proposta). Observa-se ainda informação de início da obra em 18/12/2009, com prazo de 
conclusão “não informado pelo gestor” (embora a placa da obra registre prazo de 180 dias, ou seja, 
a obra deveria estar concluída desde 18/6/2010). Por esse motivo a situação atual da obra é 

classificada como “atrasada”. 
101. Nas informações de pagamento consta apenas a data do pagamento da primeira parcela, 

em 22/7/2011, no valor de R$ 20.000,00, mas consta o valor da segunda parcela, de R$ 130.000,00, 
sem qualquer data registrada, gerando dúvidas se a segunda parcela foi paga ou não (lembrando que 
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a situação do projeto” consta como “PAGO Parcela 2”). Além disso, o valor da terceira parcela é R$ 

0,00 (zero), o que soma apenas R$ 150.000,00, inferior ao valor total da proposta, de R$ 200.000,00. 
Consta ainda, na “situação de atualização de informações”: (i) data de atualização da “conclusão do 

projeto” é idêntica à data de atualização dos dados da “contratação”: dia 8/1/2013; (ii) a “ordem de 
serviço” consta como “não enviada”, com ícone que indica “informação incompleta”; (iii) na 
execução consta ícone de “obra atrasada com risco de devolução de recurso”. Por fim, quanto às 

fotos, elas só existem da placa da obra (sem data de início da obra, mas registrando prazo de 
execução de 180 dias) e do início da terraplenagem. A partir da 1ª etapa (de 0% a 20%), não há 

qualquer foto cadastrada no Sismob. 
102. Ocorre que tal obra estava paralisada quando da inspeção da equipe da SeinfraUrbana, 
constando expressamente identificada no relatório de consolidação (peça 33, pág. 65), bem como se 

exigiu maiores detalhes sobre a retomada da obra, conforme item “II-a” e Anexo do ofício de oitiva 
(peça 37). E, mesmo em face dessas dúvidas, o DAB não aprofundou qualquer informação sobre a 

obra na resposta à peça 44, pág. 6. 
103. Diante do exposto, cabe determinar que, para a UBS Jota Flores, em Mucajaí/RR, sejam 
apresentadas as providências efetivas que o Ministério da Saúde está adotando para a imediata 

devolução dos recursos, incluindo a identificação dos responsáveis tanto pelos desvios de recursos 
quanto pelas falhas de supervisão preventiva que impediam a verificação dos desvios, a exemplo da 

não correção tempestiva das inconsistências do Sismob.  
 
I.3.2. Análise das ponderações acerca da repartição de responsabilidades entre os entes municipais 

e os gestores do Ministério da Saúde 

104. Conforme visto, a Coordenadora da CGUE/DAHU/SAS, apresentou posicionamento na 

Nota Técnica nº 565/2014 no sentido de que (i) estaria o TCU a responsabilizar o Ministério da 
Saúde, obrigando-o a assumir competências de outros entes federativos, o que, na sua tese, fere o 
previsto nas normativas e leva ao retrocesso dos princípios do SUS, além de (ii) essa cobrança por 

maior participação do Ministério resultar em criação de superestrutura centralizada para dar conta 
de funções de gestores estaduais e municipais em cada município e Estado (peça 39, pág. 19). Ao final 

de sua manifestação, reforçou que, no seu entendimento, a competência de “contratar, monitorar e 
garantir a qualidade e temporalidade da execução das obras” das UPAs, caberia unicamente aos 
gestores proponentes, e que, em outra via, cabe ao Ministério da Saúde “esgotar todos os recursos de 

gestão e eventualmente financeiros, para garantir o apoio a execução das propostas, e o cumprimento 
da função assistencial das UPA”. 

105. Primeiramente, em momento algum da auditoria em tela foi sugerida a “criação de uma 
superestrutura centralizada”, para supostamente usurpar as funções dos gestores dos demais entes 
federativos, levando ao “retrocesso” no SUS, conforme alegado pela gestora do Ministério. Por outro 

lado, conforme será analisado em tópico específico desta instrução (item IX), o Ministério não pode se 
esquivar de suas responsabilidades compartilhadas, conforme cristalinamente definido em todo o 

arcabouço legal. O adequado dimensionamento da estrutura do Ministério da Saúde para fazer frente 
às atribuições legais não fez parte do escopo da presente auditoria, tendo em vista se tratar de 
avaliação de gestão de escopo mais amplo, cuja competência de condução é da unidade técnica 

detentora da clientela, no caso a SecexSaúde.  
106. Não obstante, cabe aqui lembrar que tanto a Lei 8.080/1990 (art. 7º, XI; e art. 16, XVIII e 

XIX) quanto a Lei Complementar 141/2012 (art. 43) estabelecem como princípios a conjugação de 
esforços entre os três entes, por meio de cooperações técnicas (além das financeiras). De todo modo, 
o que as respostas dos gestores do MS não abordaram é exatamente de que forma a sua ação resulta 

em efetivo “cumprimento da função assistencial” no contexto da expansão da infraestrutura de 
estabelecimentos de saúde, por meio das UPAs e UBS. Cabe frisar que a todo momento os servidores 

do Ministério da Saúde transferem a responsabilidade de implementação da política aos demais entes 
da federação. Esse é o ponto que remanesce, cujas propostas de encaminhamento serão formuladas 
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adiante, quando da análise das competências do Ministério nos repasses fundo a fundo.  

 
I.3.3. Ausência de aprovação dos projetos básicos pelas vigilâncias sanitárias locais 

107. Quando do julgamento da auditoria de qualidade das UPAs, o Voto condutor do Acórdão 
n. 1.101/2014-TCU-Plenário assim expôs a questão da falta de aprovação dos projetos pelas 
vigilâncias sanitárias locais: 

19. Em relação à oitiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entendo que mesmo 
havendo a alegada descentralização administrativa, onde a vigilância sanitária local emite 

alvará de licenciamento sanitário e instaura processo administrativo do descumprimento de 

normas, é papel da Anvisa monitorar, acompanhar e auditar os órgãos e entidades sanitários 
estaduais, distrital e municipais, nos termos do art. 2º, inciso V, da Lei 9.782/1999.  

20. Destaco que diversas unidades visitadas apresentaram problemas de projeto que afetam os 

parâmetros sanitários mínimos exigidos, a exemplo de inexistência de circulação forçada de 
ar; instalação indevida de ralo em consultórios; inexistência de p ia em consultórios; torneiras 

de áreas críticas com acionamento manual, entre outros. 

(...) 

24. Ressalto que o art. 10, inciso II, da Lei 6.437/1977 estabelece que construir, instalar ou 

fazer funcionar unidade de saúde sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando 
normas pertinentes é infração sanitária, passível de interdição, cancelamento da licença, 

multa ou advertência.  

25. Ademais a Resolução RDC 51/2011-Anvisa estabelece que descumprir a referida 
resolução constitui infração sanitária, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa 

e penal cabíveis.  

26. Assim, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei 9.782/1999, que estabelece que a Agência 
Nacional pode complementar ou suplementar as ações estaduais, municipais e do Distrito 

Federal para o exercício do controle sanitário, entendo que, para garantir os padrões 
mínimos sanitários exigidos, a Anvisa deverá atuar (...), bem como o Ministério Público dos 

referidos estados deve ser cientificado para adoção das eventuais medidas cabíveis. 

108. Em adição, o Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário deliberou por determinar ao 
Ministério da Saúde que “insira, nos seus normativos internos para a análise de projetos, regra que 
condicione a liberação de recursos para construção, adequação, reforma ou ampliação de Unidades 

de Pronto Atendimento à aprovação dos projetos pelo órgão de vigilância sanitária competente” (item 
9.1.2). 

109. Na resposta à oitiva determinada nestes autos, tanto a CGUE/DAHU quanto o DAB 
informaram que o Ministério orientou os municípios quanto às diretrizes para os projetos de 
arquitetura, inclusive com cartilha disponível na internet, no caso das UPAs, mas que toda a 

responsabilidade pelos projetos e execução de obras recairia sobre os gestores locais, os quais 
estariam sujeitos às avaliações “das Agências de Vigilância Sanitária nos respectivos territórios 

quanto aos aspectos sanitários (ou riscos de contaminação)”, e do Ministério da Saúde “quanto ao 
atendimento dos objetivos assistenciais”, além das fiscalizações dos órgãos de controle interno e 
externo (peça 39, págs. 5 e 6, e peça 44, pág. 7).  

110. Sobre o controle informatizado realizado pelo Ministério da Saúde, acerca da aprovação 
dos projetos de UPAs e UBS na vigilância sanitária local, percebe-se que o Sismob registra, no campo 

dedicado a “situação do projeto”, uma etapa denominada “aguardando parecer técnico da Vigilância 
Sanitária”, permitindo a extração de relatórios que monitorem essa situação:  

Figura 3 –Sismob: possível monitorar projetos (obras) aguardando parecer da vigilância sanitária 
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111. Um ponto abordado no Relatório que fundamentou o Acórdão n. 1.101/2014-TCU-

Plenário (TC 011.581/2013-1, peça 42) trata da vinculação do órgão de vigilância sanitária local à 
estrutura da Secretaria de Saúde das próprias Prefeituras, que são as contratantes das obras de UPAs 

e UBS, colocando sob questionamento a necessária independência que esses órgãos devem ter para 
exercer seu papel de aprovadores dos projetos e de fiscalizadores da operação das unidades de saúde. 
Vejamos: 

31. Considera-se que o órgão de vigilância sanitária, ao constatar graves falhas nas instalações e 
funcionamento de uma unidade de saúde, infringindo normas básicas de vigilância sanitária, 
deveria tomar medidas mais enérgicas do que simplesmente “sugerir” o atendimento à legislação 
que, por obrigação legal, tem a competência de fiscalizar. (...) 
 
32. Novamente, verifica-se que o órgão de vigilância sanitária está vinculado à própria Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal (...), responsável pela UPA fiscalizada, situação indesejável do 
ponto de vista do controle, pois impossibilita a segregação de funções, confundindo as figuras do 
fiscal e do fiscalizado em um único órgão.  
 
33. Entende-se que as vigilâncias sanitárias dos Municípios (...) ao exercerem sua função 
fiscalizatória de forma insatisfatória não estão gerindo recurso da União e, portanto, não se 
encontram na jurisdição deste Tribunal. Todavia, há indícios de que tais órgãos estão retardando 
ou se omitindo na prática de atos de ofícios. Assim, entende-se que as ocorrências detectadas 
devem ser enviadas para ciência da Anvisa e do Ministério Público dos respectivos estados, este 
último, para que adote as medidas que entender cabível, (...).  
 
34. A Anvisa tem como competência legal acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e 
municipais de vigilância sanitária (art. 2º, V, da Lei 9782/1999), bem como monitorar e auditar os 
órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, (...) (art. 7º, XXI, da Lei 9782/1999).  

112. Ao extrair relatório para todo o país, observa-se que o Sismob retorna que estariam 
pendentes de parecer técnico da vigilância sanitária local, no caso de UBS: (i) 37 obras “em 

licitação”, 75 obras “em execução” e 9 obras “concluídas”. Caso tais dados estejam corretos, a 
situação é preocupante, pois evidencia que o próprio sistema do Ministério reconhece que muitas 

obras já estão iniciadas sem a devida aprovação dos respectivos projetos pela vigilância sanitária 
local. 

Figura 4 – Sismob: relatório de quantidade de UBS aguardando parecer das vigilâncias sanitárias locais 

para os projetos (por etapa: licitação, contratação, execução, concluída) 
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113. Também foi colocada, na resposta à oitiva, a iniciativa de contratação de empresa para 
elaboração de projetos padrão, sendo ao todo sete modelos, sendo três portes para UPAs e quatro 

portes para UBS. Informam que esses projetos possuem já o Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), bem como já possuem aprovação da 
Anvisa, o que simplifica o processo de aprovação pelas vigilâncias sanitárias locais. No entanto, 

esclareceu o Ministério que a adesão a esses projetos não seria obrigatória.  
114. Diante do exposto, cabe determinar ao Ministério da Saúde que adote providências para 

evitar a existência de diversas obras em licitação, execução, ou mesmo concluídas, sem a aprovação 
de seu projeto pela vigilância sanitária local, individualizando quais seriam essas obras constantes do 
relatório gerencial do Sismob. 

115. Além disso, alvitra-se recomendar ao Ministério da Saúde: 
a) uma articulação maior com a Anvisa com vistas a evitar morosidade ou omissões na 

aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, diante da constatação de que, 
em vários casos, tais órgãos municipais não possuem a necessária independência para 
atuar, já que estão vinculados à própria Secretaria de Saúde responsável pela elaboração 

do projeto e execução das obras;  
b) uma ampla divulgação aos municípios (via Sismob, internet, ofícios circulares, 

inspeções em campo etc.) da informação de que os projetos padrão têm prévia aprovação 
da Anvisa e, por isso, simplificam os procedimentos junto às vigilâncias sanitárias locais, 
a fim de aumentar o número de adesões; 

c) em caso de não aderência do município ao projeto padrão, optando por seguir projeto 
próprio, que seja inserida cláusula nos termos de ajuste pactuados, abordando a assunção 

de riscos e responsabilidades pelo gestor municipal quanto ao cumprimento dos prazos de 
aprovação desses projetos, bem como registrando claramente a proibição de início de 
obras sem a aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais; e  

d) inserir no Sismob campo que possibilite o controle dos prazos de aprovação dos 
projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, de forma a estabelecer estatísticas e remeter à 

Anvisa, com a devida tempestividade, os casos em que haja retardos imotivados na análise 
e aprovação dos projetos.  
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II. Obras paralisadas/inoperantes - Ausência ou inadequação das providências para retomada   

116. Conforme proposta de encaminhamento para este achado (peça 33, pág. 65), o Ministério 

da Saúde deveria se posicionar, em resposta à oitiva determinada, acerca da “ausência ou 
inadequação das providências” para cada uma das 21 (vinte e uma) obras paralisadas identificadas 
na amostragem da FOC (quase 20% do total auditado), além das obras dadas como “concluídas” no 

Sismob, mas que não entraram em operação, “evidenciando a ineficiência da aplicação dos recursos 
públicos”, as quais foram segregadas entre UBS e UPAs, conforme segue: 

a) Unidades Básicas de Saúde: Total de 15 (quinze) 
(1) UBS Pedrita e (2) UBS Jardim Tarumã (Lauro de Freitas/BA) 
(3) UBS Lagoa Salgada, (4) UBS Feira VI, (5) UBS São José e (6) UBS George Américo I 

e II (Feira de Santana/BA) 
(7) UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA) 

(8) UBS Timbó I e (9) UBS USF Colinas do Sul (João Pessoa/PB) 
(10) UBS PSF VI (Alagoa Grande/PB) 
(11) UBS I (Juarez Távora/PB) 

(12) UBS Vila do Paiva Tepequém (Amajari/RR) 
(13) UBS Jota Flores (Mucajaí/RR) 

(14) UBS São Sebastião (Palhoça/SC) 
(15) UBS Jaguari (Americana/SP) 

b) Unidades de Pronto Atendimento: Total de 6 (seis) 

(1) UPA Queimadinha (Feira de Santana/BA) 
(2) UPA Barreiros e (3) UPA Santa Terezinha (Alagoinhas/BA) 

(4) UPA Dinamérica (Campinha Grande/PB) 

(5) UPA Palhoça (Palhoça/SC) 
(6) UPA Santa Rita (Santa Bárbara d’Oeste/SP) 

 

II.1. Resumo da situação encontrada – obras paralisadas/deterioradas/inoperantes (Relatório de 

auditoria, peça 33, págs. 18 a 23) 

117. O relatório consolidador registrou que várias unidades de saúde estão com suas obras 
paralisadas e os órgãos municipais “não estão tomando as devidas providências para sua retomada”, 

apurando ainda que “em diversos casos, essas obras estão sendo deterioradas por intempéries ou 
vandalismo”. 

118. Houve preocupação das equipes de fiscalização do Tribunal em aprofundar as análises 
acerca das reais causas dessas paralisações, apesar de em muitos casos as prefeituras se recursarem 
a fornecer documentação a respeito. Mesmo assim,  foram listadas as seguintes causas potenciais ou 

reais: (i) decisão judicial decorrente de disputa pela titularidade do terreno (Bahia); (ii) falta de 
liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, conforme alegado pelos gestores locais 

(Bahia); (iii) insuficiência de recursos financeiros por parte da prefeitura como contrapartida para a 
conclusão da obra (João Pessoa/PB e Americana/SP); (iv) desvio de recursos do fundo de saúde 
municipal (a atual prefeitura de Mucajaí/RR acusa a gestão anterior pelo saque da conta específica); 

e (v) rescisão contratual em virtude da baixa qualidade dos serviços prestados pela construtora (São 
Paulo). 

119. Também foram vários os casos de obras dadas como concluídas, mas que na verdade 
estavam depredadas, exigindo reforma antes mesmo de entrar em operação, conforme relatos das 
equipes nos seguintes estados: (i) Amapá (inoperante desde 2011); (ii) Piauí (falta do sistema de 

gases teria impedido início da operação, desde final de 2012); e (iii) Roraima (desde 2013). A 
principal causa das depredações diz respeito à falta de vigilância da prefeitura sobre a obra entregue, 
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resultando em vandalismo e furto de materiais.  

120. O relatório também registrou, no que tange à sistemática de liberação de recursos 
federais, que há “falta de uniformização por parte do MS ao não possuir uma definição clara do 

momento em que ocorrerá a liberação das parcelas, principalmente da 2ª (60% e 80% do valor total 
do financiamento para UBS e UPAs, respectivamente)”. Ponderou a equipe que (i) em alguns casos, 
“a liberação das 1ª e 2ª parcelas foram realizadas juntas, chegando a alcançar 80% do valor total do 

financiamento com obra ainda no início”, por outro lado (ii) em outros municípios “a liberação da 2ª 
parcela atrasou demasiadamente e a execução física da obra avançou além dos recursos repassados 

na 1ª parcela, razão pela qual suas obras atrasaram e/ou paralisaram por falta de pagamentos”. 
121. Por fim, registra-se ainda que os municípios possuem quadros precários na área de 
fiscalização de obras, de modo que “muitas vezes, há um único fiscal para todas as obras da cidade”.  

122. Em face do quadro crítico, no qual 20% das obras da amostra se encontram inconclusas 
(21 de 105, considerando apenas as iniciadas), sem gerar qualquer benefício para a população, o 

relatório de consolidação ressaltou que os registros do Sismob para essas obras paralisadas sempre 
indicavam “em execução” ou “dentro do prazo”, mascarando a realidade, para então concluir: 
“pode se afirmar que a falta de supervisão e de fiscalização por parte do Ministério da Saúde 

contribuiu para a ocorrência da situação encontrada” (peça 33, págs. 22 e 23).  
 

II.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – obras paralisadas (peça 39, págs. 7 a 10; 

e peça 44, págs. 7 a 11) 

123. A CGUE inicia sua manifestação ressaltando que, no tocante “às obras em execução 

(incluindo as paralisadas)”, as informações sobre o andamento são inseridas pelos gestores locais no 
Sismob e que “a título de qualificar estas informações”, aquela coordenação, em “parceria com o 

FNS”, realizou monitoramento em 760 obras de UPAs (construção e ampliação), entre fevereiro e 
março/2014, o que representa cerca de 78% do total de propostas habilitadas à época (966 em 
dezembro/2013). 

124. Continua informando que o monitoramento teve vários objetivos, dos quais os principais, 
para fins de resposta às questões de monitoramento das obras paralisadas, dizem respeito à 

construção e/ou validação das seguintes informações:  
a) “propostas de UPA 24h (Novas e Ampliadas) que não estão em funcionamento”;  
b) “fotos [de qualidade] das unidades visitadas, salvo na rede do Ministério”;  

c) “irregularidades para as quais já foram ou estão sendo tomadas medidas para suas 
correções” (inclusive atrasos no início e na conclusão das obras);  

d) identificação de “fragilidades” e “melhorias” do Sismob;  
e) comparação dos dados reais com os registrados no Sismob; e 
f) “realidades locais, em especial as dificuldades dos gestores para a fina lização e 

funcionamento das UPA, na perspectiva de apoiar a execução”.  
125. As visitas, segundo informa a CGUE, também tiveram por objetivo apresentar os projetos 

padronizados e a possibilidade de uso de atas de registro de preços para mobiliário e equipamentos. 
126. Sobre o trabalho, indicam que resultou em: 

a) estratégia de realização de visitas de monitoramento “de maneira periódica, com 

periodicidade compatível com a garantia de informações e providências subsequentes no 
tempo necessário e o porte da equipe envolvida nas atividades”, sem apresentar detalhes 

sobre qual seria o tamanho da equipe disponível para tais visitas periódicas; 
b) iniciativa para “ incrementar o SISMOB com funcionalidades e informações que são 
necessárias”, justificando que “com frequência, esta coordenação recebe demandas de 

informações sobre o andamento de obras de UPA 24h que não estão contempladas na 
versão atual deste sistema, necessitando de bases de dados auxiliares”, acrescentando que 

“entre as funcionalidades que poderiam ser incrementadas, destaca-se a possibilidade de 
uma ferramenta que incentive/obrigue o gestor a alimentá-lo com informações e fotos mais 
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atualizadas com uma frequência maior”; e 

c) “mudança substancial nos estágios de ação preparatória (estágio que precede o início 
da obra), em obras [em execução] e concluídas”.  

127. Para comprovar a última informação, apresentou quadro (peça 39, pág. 8) com dados de 
dez/2013, comparados com set/2014, com redução das obras “não iniciadas” (de 406 para 218), e 
aumento dos status “em construção” (de 294 para 375) e também “concluída” (de 266 para 350), 

com destaque para a entrada em funcionamento de uma boa quantidade de obra de UPAs (passando 
de zero, no final de 2013, para 265 em set/2014). Contudo, observa-se que o total de propostas 

reduziu de 966 para 943 no período, sem justificativa clara no quadro. Infere-se, portanto, que a 
redução pode ser atribuída ao cancelamento de 23 obras (pouco mais de 2% do total).  
128. No tocante à situação individualizada das obras, a CGUE não se ateve apenas às seis 

obras indicadas como paralisadas no ofício de oitiva, mas sim trouxe um quadro com a situação de 
todas as 35 obras de UPAs que foram fiscalizadas na FOC (peça 39, pág. 9). 

129. Como visto no ofício de oitiva (peça 37), o DAHU do Ministério deveria ter se manifestado 
expressamente sobre as providências para a retomada de seis obras de UPAs paralisadas, mas optou 
por apresentar tabela com todas as 35 auditadas. Por esse motivo, se extraem os dados apenas das 

seis de interesse para o presente tópico, sobre obras paralisadas (as linhas se referem à tabela da 
pág. 9 da peça 39): 

(1) UPA Queimadinha (Feira de Santana/BA): observa-se, na 6ª linha da tabela, que a 
coluna “última situação” indica “41,83%” de evolução da obra; contudo na coluna 
“ação ministério” consta “ministério notificará o gestor pela não inserção do atestado de 

conclusão da obra no prazo previsto em portaria”; contudo, além de ser óbvio que o 
atestado não foi incluído no Sismob porque a obra não chegou sequer à metade de sua 

execução, nenhuma informação é dada pelo MS sobre a data exata e os motivos da 
paralisação da obra (segundo o relatório da FOC, o motivo seria embargo judicial por 
disputa pela titularidade do terreno, conforme peça 33, pág. 18); também nenhuma 

informação é apresentada pela CGUE/DAHU sobre o porquê de o Ministério ainda não 
ter notificado o município (ou se notificou, porque opta por nova notificação em 

detrimento de providências mais concretas), mesmo quando a coluna “programa” indica 
que a obra pertence ao “Pré-PAC 2010” (ou seja, são mais de três anos de atraso na 
conclusão da obra);  

(2) UPA Barreiros (Alagoinhas/BA): também se constata, à 3ª linha, na coluna “última 
situação”, apenas “22,06%” de evolução da obra (PAC 2 – 2012); contudo a coluna 

“ação ministério” consta igualmente que o “ministério notificará”, também sem nenhuma 
informação mínima sobre o contexto de paralisação da obra, muito menos sobre as 
providências para sua retomada; 

(3) UPA Santa Terezinha (Alagoinhas/BA): na 2ª linha da tabela, a coluna “última 
situação” registra apenas “36,32%” de evolução da obra, mas a coluna “ação 

ministério” indica avanço ainda inferior, de 26,79%, aduzindo ainda que o contrato 
estaria vigente até 5/11/2014 (atualmente expirado) e que o acompanhamento é da Caixa 
Econômica Federal (coluna programa indica “CEF”), igualmente sem nenhuma 

informação sobre a paralisação da obra, muito menos sobre as providências para 
retomada; 

(4) UPA Dinamérica (Campinha Grande/PB): conforme constatado à 22ª linha da tabela, 
a “última situação” de “54,50%” de evolução (PAC 2 – 2012), com a mesma informação 
de que “ministério notificará o gestor pela não inserção do atestado de conclusão da obra 

no prazo previsto em portaria”, novamente sem qualquer informação sobre as 
providências para retomada da obra; 
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(5) UPA Palhoça (Palhoça/SC): na 29ª linha consta que a obra (Pré-PAC 2009) estaria 

“100%” concluída, mas inoperante, de modo que “ministério notificará o gestor pelo não 
início de funcionamento”, sem apresentar, contudo, qualquer menção quanto à 

integridade da obra, ou seja, se ela está preservada, sem vandalismos, e se permite 
ocupação imediata, ou se exigirá alguma reforma para recompor seu estado original;    
(6) UPA Santa Rita (Santa Bárbara d’Oeste/SP): na 32ª linha tem-se a obra “Pré-PAC 

2009” com “86,51%”, e a mesma observação de que o “ministério notificará o gestor 
pela não inserção do atestado de conclusão da obra no prazo previsto em portaria”, 

também sem informação sobre a paralisação e as providências para retomada. 

130. Sobre a tabela da peça 39, pág. 9, é importante registrar que, de um modo geral, várias 
informações estão insuficientes. Por exemplo, informa o MS a “última situação” de cada obra, mas 

não informa a data em que tal informação foi inserida no Sismob. Ou seja, embora o relatório 
gerencial tenha sido obtido em 30/9/2014, nada garante que algumas obras tenham dados defasados, 

pois o controle do prazo de 60 dias para inserção das informações não tem sido efetivo. É o caso 
evidenciado pela 1ª UPA da Tabela (UPA Santana), a qual, embora não tenha sido indicada como 
paralisada no relatório da FOC, está como “0%” na “última situação” do Sismob, contrastando com 

o dado da última coluna (“ação Ministério”) que revela uma execução de 61,75%, mostrando que a 
informação no Sismob está absolutamente defasada. O mesmo vale para a UPA Castelândia (10ª linha 

na tabela), com “4,22%” de execução, aliada à informação de que a obra é do “pré-PAC 2009” e que 
o MS ainda notificará pela falta do atestado de conclusão. Como o relatório de consolidação não 
indicou tal obra como paralisada, significa que ela está em andamento, mas ou (i) o ritmo está 

extremamente lento (praticamente paralisada), ou (ii) a informação de que a obra sequer atingiu 5% 
está bastante desatualizada no Sismob. 

131. Por fim, a CGUE informa ter sido implementada rotina de trabalho para acompanhar e 
controlar a implantação das obras de UPAs, com a divisão dos estados brasileiros entre 12 (doze) 
técnicos, os quais (i) analisam as propostas pelo Sismob; (ii) acompanham o pagamento das parcelas 

subsequentes, identificando os atrasos e notificando os gestores; (iii) habilitam para o custeio mensal, 
por meio de procedimento flexibilizado, no qual o incentivo de custeio é agilizado, pois é repassado 

“independente da visita técnica, que poderá ocorrer em até 60 dias após a comunicação do gestor”; 
e, por fim, (iv) aprovam a qualificação. Contudo, apesar dessa estrutura, observa-se na própria tabela 
encaminhada pela CGUE/DAHU, que a efetividade das notificações tem sido baixa, evidenciando-se, 

pela 34ª linha (penúltima) da tabela, que, no caso da UPA Parque Santa Tereza, em Carapicuíba/SP, 
que a obra estaria “100%” concluída, foi enviado “e-mail alertando para o término do prazo para 

inserção do atestado” [de conclusão, no Simec], com o registro final de “sem resposta” logo em 
seguida.  
132. No tocante às UBS, o DAB informa que o relatório da FOC teria apresentado 13 obras 

paralisadas (peça 44, pág. 7), quando na verdade são 15 obras de UBS a constar da lista anexa ao 
ofício de oitiva. Para cada uma das obras, apresenta os argumentos a seguir: 

(1) UBS Pedrita (Lauro de Freitas/BA): informa que a obra se encontra paralisada em função 
de decisão judicial e que “o Ministério da Saúde não tem ingerência sobre estes casos”, 
lembrando que se o prazo de conclusão não for cumprido haverá cancelamento e devolução do 

recurso; contudo, não apresenta qualquer informação adicional sobre (i) o estágio em que se 
encontra a obra, (ii) o andamento de eventual processo de restituição dos valores federais já 

repassados, ou (iii) sobre as gestões feitas pelo Ministério para atender à demanda da 
população que necessita da obra, por meio de alguma via alternativa (como nova obra em outro 
terreno, por exemplo, sem prejuízo das sanções aos gestores faltosos); 

(2) UBS Jardim Tarumã (Lauro de Freitas/BA): informa apenas que a 2ª parcela foi paga, que o 
Sismob registra obra entre 20 e 30% e que o município foi notificado por e-mail, sem qualquer 

outra informação relevante sobre a retomada da obra apontada como paralisada pela equipe do 
TCU;   
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(3) UBS Lagoa Salgada (Feira de Santana/BA): situação idêntica à da UBS Pedrita, com 

decisão judicial embargando a obra, situação para a qual o DAB informa que “o Ministério da 
Saúde não tem ingerência sobre estes casos”;  

(4) UBS Feira VI (Feira de Santana/BA): limita-se o MS a informar que, apesar de ter recebido 
a 2ª parcela e estar no Sismob entre 70 e 80%, estão “monitoradas dentro do prazo”, mas não 
foi inserido o atestado de conclusão, o que contraria a informação registrada de que as obras 

estariam no prazo; 
(5) UBS São José (Feira de Santana/BA): também limita-se o MS a informar que a obra recebeu 

a 2ª parcela e está no Sismob entre 50 e 60%, mas não foi inserido o atestado de conclusão;  
(6) UBS George Américo I e II (Feira de Santana/BA): obra também recebeu a 2ª parcela, no 
Sismob entre 10 e 20% (avanço baixíssimo), mas repetiu novamente que “não foi inserido o 

atestado de conclusão”, sem detalhar providências de notificação ou expectativas para 
retomada da obra paralisada, conforme apontado pela equipe do TCU; 

(7) UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA): reconhece que o Sismob constava 
erroneamente como obra “concluída e em funcionamento”, mas que o gestor corrigiu para “em 
execução”, tendo o município recebido a 2ª parcela;  

(8) UBS Timbó I (João Pessoa/PB): informa tão somente ter recebido a 2ª parcela, e avanço 
“informado pelo gestor” no Sismob de 30%;  

(9) UBS USF Colinas do Sul (João Pessoa/PB): igualmente informa ter recebido a 2ª parcela, e 
avanço “informado pelo gestor” no Sismob de 30%; 
(10) UBS PSF VI (Alagoa Grande/PB): recebeu a 2ª parcela, e avanço “informado pelo gestor” 

no Sismob é de 60%; 
(11) UBS I (Juarez Távora/PB): igualmente recebeu a 2ª parcela, e avanço “informado pelo 

gestor” no Sismob de 80%; 
(12) UBS Vila do Paiva Tepequém (Amajari/RR): 2ª parcela paga, e 80% de avanço no Sismob;  
(13) UBS Jota Flores (Mucajaí/RR): informa o DAB que a proposta foi cancelada, e que o 

município deverá devolver o recurso recebido, sem qualquer consideração acerca do fato de que 
os recursos foram desviados pela gestão passada da prefeitura, conforme consta do relatório, a 

partir de informações fornecidas pelos próprios gestores atuais; em adição, como visto em 
análise anterior desta instrução (final do item I.3.1.2), o Sismob ainda mantém informações 
desatualizadas, informando que a obra se encontra em execução e apta a receber a 2ª parcela 

(emissão da OIS); 
(14) UBS São Sebastião (Palhoça/SC): informa ter recebido a 2ª parcela, e avanço “informado 

pelo gestor” no Sismob de 90%; 
(15) UBS Jaguari (Americana/SP): igualmente informa ter recebido a 2ª parcela, e avanço 
“informado pelo gestor” no Sismob de 90%.  

133. Quanto às obras que estariam concluídas, mas sem entrada em operação, o DAB informou 
que a UBS Manoel Cortez (Porto Grande/AP) e a UBS Projeto Amajari (Amajari/RR) estariam sendo 

acompanhadas pela equipe, mas sem maiores detalhes sobre as perspectivas de prazo para solução 
dos problemas que impedem o início da operação (notadamente falta de equipamentos, conforma peça 
44, pág. 11). 

134. Informa ainda o DAB que atualmente tem-se 1.131 propostas canceladas por não 
cumprimento de prazos (dados de 6/10/2014, conforme peça 44, pág. 8). Contudo, esse montante não 

se mostra coerente com aquele da tabela à pág. 3 (da mesma peça 44), extraída do Sismob na mesma 
data de 6/10/2014, segundo a qual seriam apenas 678 propostas canceladas (sendo 371 por “não 
cumprimento do prazo para inserção da OIS” e outras 307 por “desistência manifestada pelo 

gestor”). 
135. O DAB também informa que a equipe tem monitorado “todas as obras que se encontram 

com percentual de execução há mais de 6 (seis) meses sem alteração (paralisadas)”, alertando os 
gestores “por meio de diligências e ação dos apoiadores” (peça 44, pág. 8). Mas essa informação 
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também se mostra contraditória com aquela da pág. 10 (mesma peça 44), segundo a qual “atualmente 

o acompanhamento é realizado através da comparação dos percentuais informados pelo município a 
cada três meses”, com notificação ao gestor “por e-mail ou telefonema”. Portanto, remanescem 

dúvidas sobre (i) a periodicidade a partir da qual o MS notifica os gestores quanto à não evolução do 
estágio de execução da obra (3 ou 6 meses) e (ii) a forma de notificação (diligências formais e ação 
de apoiadores no local, ou somente e-mails e telefonemas).  

136. Também foi informado que o “módulo de funcionamento” do Sismob, para registro de 
início de operação das UBS, teria entrado em operação apenas em agosto de 2013 e que “antes deste 

período o Ministério da Saúde não possuía informações sobre o funcionamento destas unidades” 
(peça 44, pág. 8).  
137. Informa ainda o DAB que os gestores municipais apresentaram dificuldades de finalizar 

processos licitatórios e que, por isso, o prazo para inserção das OIS no Sismob, originalmente de 6 
meses para propostas habilitadas até 2012, foi prorrogado três vezes: (i) a primeira até 16/12/2013, 

(ii) a segunda até 14/3/2014 e (iii) a terceira até 6/12/2014, esta última prorrogação condicionada à 
participação do município no programa “Mais Médicos” (Portarias 1.902 e 3.278, de 2013, e 1.241 e 
1.251, de 2014). Já para as propostas habilitadas em 2013 o prazo original era de 9 meses para o 

cadastro da OIS, sendo prorrogado para 15 meses pela Portaria 1.184, de 30/5/2014. Por fim, para as 
propostas habilitadas em 2014, informa o DAB que ficou mantido o prazo original de 9 meses, 

conforme Portaria 340/2013 (peça 44, págs. 8 e 9).  
138. Afirma ainda o DAB que “a nova versão do Sismob já prevê um módulo de paralisação ao 
qual o município deverá informar os motivos da paralisação da obra, subsidiando a equipe nas suas 

ações” (peça 44, pág. 10). Contudo, nenhuma perspectiva de prazo foi fornecida para entrada em 
operação deste módulo de paralisação. 

 
II.3. Análise – obras paralisadas 

139. Conforme relatado pela equipe, há constante preocupação, tanto do TCU quanto do 

próprio Congresso Nacional, no tocante à exata quantidade de obras paralisadas no país, razão pela 
qual esta Corte de Contas por diversas vezes se pronunciou quanto à necessidade de um cadastro 

único e efetivo de obras custeadas por recursos federais, com destaque para os Acórdãos 1188/2007, 
617/2010 e 699/2014, todos do Plenário. No último Acórdão inclusive foi informado que o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) estaria ultimando os procedimentos para entrada em 

funcionamento do chamado “sistema obras” (para obras com valores superiores a R$ 20 milhões).  
140. Nesse sentido, se observa que as respostas da CGUE/DAHU e do DAB são insatisfatórias, 

por remeter toda a responsabilidade aos gestores municipais, como se o Ministério da Saúde não 
devesse monitorar cuidadosamente o adequado cumprimento das metas para atingimento dos 
objetivos do programa, especialmente nos casos em que se revela a possibilidade de perda de vultosos 

recursos federais transferidos. E não basta a alegação genérica de que tais recursos serão cobrados 
futuramente, por meio de Relatórios Anuais de Gestão, pois isso não resolve o problema da 

população, que continuará sem ter os benefícios da obra de uma nova UPA ou UBS que se encontre 
paralisada. Ou seja, o procedimento não traz eficácia às políticas públicas.  
141. Chama atenção a tabela enviada pela CGUE/DAHU (peça 39, pág. 9), sem qualquer 

preocupação em avaliar a consistência dos dados presentes nas colunas (i) “última situação”, a qual 
indica o percentual de evolução da obra registrado no Sismob, e (ii) “ação ministério” a qual deveria 

trazer o detalhamento do que o Ministério fará de concreto para solucionar os problemas que 
impedem a conclusão da obra. Isso porque, na quase totalidade dos casos a tabela se limita a 
informar que o “ministério notificará o gestor pela não inserção do atestado de conclusão da obra no 

prazo previsto em portaria”. Como visto, resulta óbvio para esses casos que o  atestado não foi 
incluído no Sismob porque a obra não foi efetivamente concluída (em alguns casos em que o 

Ministério exige o atestado de conclusão, a obra sequer chegou à metade de sua execução).  
142. Em síntese, observa-se que a resposta do Ministério da Saúde à oitiva determinada pelo 
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Exmo. Ministro-Relator não merece ser acolhida. Como nenhuma informação é dada pela 

CGUE/DAHU sobre a data exata e os motivos da paralisação de cada uma das seis obras elencadas, 
nem mesmo sobre o porquê de o Ministério ainda não ter notificado os respectivos municípios, mesmo 

quando a coluna “programa” indicava que muitas das obras pertencem a fases do “Pré-PAC” de 
2009 e 2010, ou seja, com atrasos na conclusão da obra que rompem a barreira de 1 ano (chegando 
até três anos em algumas situações), conclui-se que há descumprimento das atribuições atribuídas ao 

Ministério por meio de diversos dispositivos legais, notadamente quanto à obrigação de bem 
administrar os recursos públicos federais por meio de uma gestão efetivamente compartilhada, na 

qual cabe ao MS oferecer cooperação técnica de qualidade (além da financeira) e fiscalizar a efetiva 
aplicação dos recursos: (i) art. 7º, inciso XI; art. 16, incisos XIII, XVII, XIX; art. 33, §4º, todos da Lei 
8.080/1990; (ii) art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.142/1990; e (iii) art. 26, §§ 2º e 4º (prazo de 1 ano 

para aplicação do recursos transferido); art. 27, incisos I e II; art. 39 caput, e § 5º; art. 40 e art. 42, 
todos da Lei Complementar 141/2012. 

143. Também a resposta do DAB se mostra inadequada, pois igualmente não apresenta 
qualquer detalhe sobre as ações planejadas pelo Ministério para solucionar as pendências nas obras 
de UBS paralisadas. Em linhas gerais, para as quinze obras elencadas na oitiva, o DAB se limitou a 

responder que (i) a 2ª parcela já havia sido liberada para todas as quinze obras (cujo marco é a 
apresentação da Ordem de Início de Serviço – OIS), (ii) os gestores haviam atualizado o Sismob com 

o percentual de avanço das obras (embora o sistema não registre se a obra continua avançando ou se 
encontra paralisada), e (iii) em alguns casos havia notificações por e-mail por parte do DAB.  
Nenhuma previsão de inspeções em campo foi fornecida, com vistas a confirmar se os dados do 

Sismob refletem a realidade. 
144. Ocorre ainda que nem o DAB e nem a CGUE/DAHU efetuaram qualquer comentário 

acerca dos registros no relatório de que os municípios apontaram (i) a morosidade do Ministério em 
liberar a 2ª parcela dos recursos (como uma das causas de paralisação de obras); bem como (ii) a 
falta de um critério homogêneo acerca do percentual da obra a partir do qual essa liberação é feita, 

conforme destacado pelo relatório consolidado (peça 33, pág. 18). Pela relevância da situação será 
proposta determinação, com vistas a (i) retomada imediata de cada uma das 21 (vinte e uma) obras 

paralisadas, ou devolução dos recursos; e (ii) implantação de medidas para que os atrasos não mais 
ocorram na liberação da 2ª parcela.  
145. Por fim, o posicionamento do DAB chamou atenção no caso das UBS Pedrita (Lauro de 

Freitas/BA) e Lagoa Salgada (Feira de Santana/BA). Em ambos os casos o DAB confirma que as 
obras se encontram paralisadas em função de decisão judicial, para então concluir que “o Ministério 

da Saúde não tem ingerência sobre estes casos”. A mais, aquele departamento ministerial apenas 
reitera que se o prazo de conclusão não for cumprido haverá cancelamento e devolução do recurso, 
sem qualquer informação adicional sobre (i) o estágio em que se encontram as obras (inicial ou muito 

avançado), (ii) o andamento de eventual processo de restituição dos valores federais já repassados, ou 
(iii) sobre as gestões feitas pelo Ministério para atender à demanda da população que necessita da 

obra, seja com a continuidade dessas obras paralisadas (auxiliando na solução da demanda judicial), 
ou por meio de novas obras em terrenos nas imediações.  
146. O que o DAB não informou em sua resposta é que o real motivo da paralisação dessas 

obras é a disputa pela titularidade do terreno. Pela relevância da questão, passa-se a uma análise 
mais aprofundada. 

 

II.3.1. Da necessidade de aperfeiçoamento de procedimentos para aprovação dos terrenos  

147. Embora o relatório consolidador não tenha abordado o tema com maior profundidade, 

alguns relatórios individualizados trouxeram exemplos de que a falta de regularização da titularidade 
dos terrenos resultou em alterações de locais para as obras (como no caso do Amapá), atrasando a 

conclusão da obra, ou, na pior das hipóteses, embargos judiciais (como na Bahia).  
148. Analisando-se os procedimentos adotados pelo Ministério no caso das UPAs, conforme 
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disposto no art. 13 da Portaria GM/MS n. 342, de 4/3/2013, tem-se que a comprovação de titularidade 

do terreno não é exigida quando da submissão da proposta pelo gestor municipal ao MS, momento em 
que é liberada a 1ª parcela (no montante de 10%, que permite ao gestor municipal contratar projetos 

e realizar a licitação da obra).  
149. Somente após se ter o contrato e a Ordem de Início de Serviços assinados, e na iminência 
de liberação da segunda parcela (de 80% no caso das UPAs), é que o Ministério exige do gestor uma 

“declaração do gestor local que ateste possuir a documentação comprobatória da ocupação pacífica 
e regular do terreno, bem como o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade, à posse ou ao 

uso do imóvel onde será implantada a nova UPA 24h” (destaques acrescidos), nos exatos termos do 
art. 13, inciso II, alínea “b”, da Portaria 342/2013. Em adição, tem-se o art. 13, § 4º, da mesma 
Portaria, registrando que “a cessão de direitos referentes à posse ou ao uso do imóvel relativo ao 

estabelecimento de saúde deverá ser concedida ao ente federativo beneficiário pelo prazo mínimo de 
20 (vinte) anos, ressalvada a obediência à legislação própria dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios em sentido diverso (incluído pela Portaria nº 1277/GM/MS de 26 de junho de 2013)”.  
150. Ocorre que as regras atualmente vigentes são mais flexíveis do que aquelas do art. 5º, 
inciso II, da Portaria nº 1.601, de 7/7/2011, o qual, para a liberação da 2ª parcela (início da obra), 

exigia: (a) ordem de início do serviço, assinada pelo Gestor Local e por profissional habilitado pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA); (b) documento comprobatório 

da posse e/ou propriedade pública do terreno; (c) projeto básico de arquitetura; (d) memorial 
descritivo da obra; e (e) cronograma físico-financeiro. Não se compreende a motivação para a 
flexibilização dessas regras. 

151. De acordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão n. 1681/2014-TCU-
Plenário, ao não exigir os documentos que comprovem a cabal titularidade do terreno antes do início 

das obras, contentando-se com uma mera declaração do gestor municipal, o Ministério da Saúde 
coloca em risco todo o investimento federal, na medida em que a obra pode ser embargada pelo 
judiciário caso se conclua que o terreno pertence a particulares, justamente como ocorreu em alguns 

dos casos citados na FOC. Com efeito, o início das obras sem a demonstração de titularidade do 
terreno afronta o art. 6º, inciso III, combinado com art. 39, inciso IV, da Portaria Interministerial 

CGU/MF/MP n. 507/2011: 
Art. 6º Ao convenente compete: 
(...) 
III – (...) apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, (...) nos termos 
da legislação aplicável; 
(...) 
Art. 39. (...) são condições para a celebração de convênios: 
(...) 
IV - comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante 
certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o convênio tiver por 
objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel; 

152. Além disso, a construção em terreno sem possuir a garantia da propriedade pode levar à 
assunção de consequências penais e civis pelos gestores municipais ou estaduais, a exemplo do art. 
161 do Código Penal e do art. 1210 do Código Civil.  

153. Há que se ressaltar, no entanto, que lacunas normativas que postergam a comprovação de 
titularidade do terreno para a ocasião da emissão da ordem de serviço infelizmente não são 

exclusividade nas obras do Ministério da Saúde, abarcando também outras obras públicas 
financiadas com recursos federais. Como exemplo, podem ser citadas as obras da educação, de 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (creches e escolas), cuja 

comprovação da titularidade dos terrenos é exigida apenas quando da prestação de contas, conforme 
art. 22, inciso III, da Resolução CD/FNDE n. 24/2012. O tema está sendo tratado por esta 

SeinfraUrbana no âmbito do TC 001.073/2014-1, já que muitas obras da educação também têm sido 
paralisadas em virtude de disputas envolvendo a propriedade dos terrenos.  
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154. Em todos os casos em que a titularidade do terreno é alvo de disputas judiciais após o 

início das obras resta caracterizada a quebra de compromisso do ente tomador dos recursos. 
Contudo, não basta o Ministério cancelar a proposta e exigir a devolução dos recursos, pois a gestão 

no SUS é compartilhada, e se a situação atinge esse limite, fica evidente que o Ministério não agiu 
com a devida prudência ao aprovar as propostas e liberar os recursos, bem como se demonstra que 
não houve o adequado acompanhamento da execução das obras.  

155. Por outro lado, a exigência de documentação definitiva de registro de imóveis no momento 
da habilitação, ou seja, antes da liberação da 1ª parcela, pode, na prática, desestimular os entes 

municipais e estaduais a empreender esforços para reservar determinado terreno para a construção 
de novas UPAs e UBS, sem antes ter assegurado qualquer recurso sequer para iniciar os projetos 
básicos. Por esse motivo, visando não prejudicar a evolução dos programas federais, mas ao mesmo 

tempo respeitar a legislação vigente, pondera-se ser suficiente, como condicionante para liberação da 
1ª parcela (10% do valor total), a declaração do gestor local de que o terreno se encontra apto, do 

ponto de vista legal, à construção da nova UPA ou UBS. Isso porque o terreno deve estar definido 
quando da elaboração do projeto, o qual exigirá uma série de levantamentos de engenharia 
específicos, tais como (i) a topografia e registro cadastral de interferências (árvores, postes, 

tubulações enterradas etc.), (ii) a realização de sondagens geotécnicas e (iii) a logística de 
fornecimentos de material, equipamentos e mão de obra. 

156. No entanto, para a liberação da parcela mais vultosa dos recursos (atingindo até 90%), 
mantém-se o entendimento de que a certidão do cartório de registro de imóveis é imprescindível, pois 
não se pode correr o risco de iniciar a obra em terreno de particulares.   

157. Diante do exposto, cabe determinação ao Ministério da Saúde com vistas ao cumprimento 
ao disposto no art. 39, inciso IV, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 para as obras 

de UPAs e UBS, revendo os procedimentos para aprovação dos terrenos ofertados pelo ente 
federativo, passando a exigir a declaração de posse apenas para a liberação da 1ª parcela (destinadas 
aos projetos e atos para licitação das obras), cabendo, como condicionante para a liberação da 2ª 

parcela de recursos federais (antes da ordem de início dos serviços), a necessária inserção de 
documentos comprobatórios da titularidade do terreno no Sismob, por meio de certidão emitida em 

cartório de registro de imóveis, como comprovante de exercício de plenos poderes da propriedade.  
 

II.3.2. Da perda de serviços quando da paralisação de obras 

158. Um ponto importante a se registrar, conforme bem destacado no relatório de consolidação 
da FOC, é que uma significativa parcela das obras que foram abandonadas pelas construtoras 

atualmente se encontra depredada. Em alguns casos, mesmo obras já recebidas pelas prefeituras, mas 
que não foram ocupadas por demandarem ajustes residuais nas obras, ou por ainda não contarem 
com mobiliário e equipamento, já se encontravam invadidas, com roubo de materiais, especialmente 

de acabamentos e das instalações, como o cabeamento elétrico, luminárias e quadros de energia.  
159. Tal situação é inaceitável do ponto de vista dos princípios que regem a administração 

pública, conforme insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, de modo que, diante do 
exposto, é possível concluir desde logo que cabe ao Ministério da Saúde instituir controles adicionais, 
mais rigorosos, e aplicá-los tempestivamente, no sentido de, no mínimo, obrigar os estados e 

municípios a garantirem a vigilância das obras em caso de abandono pela empresa.  
160. Isso porque os instrumentos de repasse dos recursos federais devem assegurar o alcance 

dos resultados a serem atingidos pela política pública, os quais não se restringem ao mero 
recebimento das obras, mas sim visar à prestação efetiva do serviço público de assistência à saúde, 
com a criação de novas UPAs e UBS, com tempestividade e qualidade, em compasso com o aumento 

da demanda. Também o aumento do controle social, cujo formato proposto será melhor detalhado ao 
final (a exemplo da ampla divulgação de telefones de contatos do MS para receber denúncias), pode 

contribuir para a identificação tempestiva de situações de paralisação de obras e invasões. A 
propósito, o controle social é uma das diretrizes das políticas na área da saúde, conforme pode se 
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depreender da Lei Complementar 141/2012, notadamente o Capítulo IV - “Transparência, 

Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle”, cujos arts. 31, 39 e 44 estabelecem o uso de meios 
eletrônicos de acesso público, tanto para o acompanhamento da execução quanto para a prestação de 

contas periódica, bem como incentivos à participação popular.  
161. Em outra via, visando atacar os problemas de efetivo abandono de empresa, deve o 
Ministério da Saúde cobrar dos gestores a tempestividade ao aplicar os comandos legais e contratuais 

sancionadores, inclusive cobrando na justiça os prejuízos porventura causados pelo abandono, 
especialmente a perda de serviços executados (intempéries, como corrosão e erosões no terreno, ou 

vandalismos), cabendo ainda ao Ministério monitorar o adequado cumprimento dessas orientações.  
162. Sobre a responsabilidade das construtoras em caso de abandono de obras, cabe trazer 
ainda, em adição às colocações da equipe, os entendimentos provenientes do relatório que 

fundamentou o Acórdão n. 1816/2014-TCU-Plenário, do qual se extrai a seguinte passagem: 
 Quanto ao primeiro item, a empresa contratada, unilateralmente, efetuou a desmobilização da 
obra restando pendentes a aquisição e a instalação dos sistemas (...). 
Assim, cabe apuração das medidas adotadas pela empresa contratada, de modo a avaliar a 
responsabilização pela inexecução parcial do respectivo contrato, conforme dispõe o art. 70 da 
Lei 8.666/1993 e a pertinência de imputar-lhes as sanções previstas no art. 87 da citada lei, de 
acordo com a gravidade das impropriedades cometidas. 
Nesse contexto, pertinentes e esclarecedoras as considerações da autora Maria Helena Diniz, 
Curso de Direito Civil Brasileiro. 24 ed. Saraiva: São Paulo, 2010, p. 248, in litteris: 
‘A responsabilidade contratual funda-se na culpa, entendida em sentido amplo, de modo que a 
inexecução culposa da obrigação se verifica quer pelo seu descumprimento intencional, havendo 
vontade consciente do devedor de não cumprir a prestação devida, com o intuito de prejudicar o 
credor (dolo), quer pelo inadimplemento do dever jurídico, sem a consciência da violação, sem a 
intenção deliberada de causar dano ao direito alheio, havendo apenas um procedimento 
negligente, imprudente ou omisso (culpa), prejudicial ao credor.’ 
Postas essas premissas, há, por conseguinte, responsabilidade contratual da empresa (...), 
signatária do Contrato (...), uma vez que o inadimplemento da obrigação, absoluto ou relativo, 
cria para o sujeito passivo o dever de prestar ou indenizar e para o credor a faculdade de exigir. 
(destaques acrescidos) 

163. Embora qualquer contratação de obras por empreitada envolva riscos relacionados à 
eventual incapacidade (momentânea ou permanente) das empresas em cumprir o acordado, cabe aos 

gestores públicos identificar o quanto antes os sinais iniciais de que o contrato está em vias de ser 
descumprido. Para tanto, se faz necessário o rigoroso monitoramento do andamento, em relação ao 
cronograma contratual, inserido no Sismob, a fim de avaliar se a redução do ritmo das obras pode 

afetar o caminho crítico, a ponto de atrasar sobremaneira a sua entrega, ou mesmo paralisar o 
andamento. Há que se evitar antecipações indevidas de pagamentos, as quais se revertem em 

superfaturamento por serviços não executados nos casos de abandono de obras, além de serem 
adotadas medidas tempestivas para programar a licitação do remanescente de obras, nos casos 
críticos de falência da construtora, por exemplo. Não é demais ressaltar que, pela literalidade do art. 

4º, inciso V e parágrafo único, da Lei 8.142/1990, a União pode, em última instância, se ver obrigada 
a, em caso de inadimplência das demais esferas, assumir a administração direta dos recursos já 

aplicados.  
164. Do exposto, é necessário dar ciência ao Ministério da Saúde de que os casos mais graves 
de descumprimento contratual devem ser punidos, inclusive, quando couber, por meio da aplicação do 

art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, que dispõe sobre a declaração de inidoneidade das empresas. 
165.  Em adição, afigura-se oportuno recomendar ao MS que, em conjunto com os entes 

tomadores dos recursos, no espírito de gestão compartilhada do SUS, avalie (i) o estabelecimento de 
medidas preventivas para evitar a paralisação de obras, com a liberação de recursos em parcelas 
menores (a fim de evitar antecipações indevidas de pagamentos, a desestimular o término da obra), ou 

a celeridade de liberação de parcelas (a fim de evitar a paralisação por falta de recursos para 
pagamento das construtoras), bem como (ii) medidas de desincentivo ao abandono das obras, 
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descumprindo os contratos firmados, a exemplo de inserção de cláusula contratual que estabeleça, 

como uma das sanções possíveis, a inserção da construtora em cadastro restritivo de empresas. Como 
exemplo de viabilidade da medida, podem ser citadas as iniciativas da Caixa Econômica Federal no 

Programa Minha Casa Minha Vida, ao punir as construtoras que não cumprem fielmente as 
condições estabelecidas nos contratos, por meio do denominado “Cadastro Informativo de Pessoas 
Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a Caixa” (CONRES).  

 

III. Qualidade deficiente das obras de UPAs e UBS   

166. Nos últimos anos o TCU tem se dedicado a avaliar, de forma sistematizada, a qualidade 
das obras públicas custeadas com recursos federais, não apenas durante sua execução, mas também 
após o seu recebimento pelos gestores, com vistas a identificar patologias passíveis de correção pelas 

empresas responsáveis, preferencialmente ainda durante o prazo de garantia quinquenal, estabelecido 
pelo código civil brasileiro. 

167. Por esse motivo, no âmbito do Fiscobras 2013 foi empreendida auditoria na qualidade das 
edificações de UPAs 24h concluídas nos últimos cinco anos, trabalho julgado por meio do Acórdão n. 
1101/2014-TCU-Plenário (processo TC 011.581/2013-1), conforme já comentado nesta instrução. 

168. Não é demais ressaltar que as patologias construtivas são absolutamente indesejáveis em 
qualquer tipo de edificação, notadamente aquelas que afetam a segurança, a durabilidade e os custos 

de manutenção e operação da obra. Contudo, em obras destinadas a serviços de saúde, as deficiências 
de qualidade acabam por ganhar maior relevo do que em outras tipologias, especialmente no caso dos 
acabamentos. Isso porque, algumas falhas de revestimentos, que em outros tipos de uso público 

(educacional, prisional, cultural etc.) poderiam ser classificadas como “meramente estéticas”, em um 
ambiente em que os ocupantes se encontram em situação de saúde debilitada (altamente vulneráveis à 

contaminações diversas) e no qual os fluxos devem ser ágeis para preservação da vida (como na 
chegada de ambulâncias e trânsito de pacientes em macas), como no caso das UPAs - 24 horas, 
algumas situações decorrentes de falhas construtivas podem resultar em severos impactos nos 

objetivos finais da política pública de assistência à saúde, cabendo ilustrar com alguns exemplos:  
a) o mofo resultante de uma infiltração pode resultar em agravamento de problemas 

respiratórios;  
b) a insuficiência de ventilação, ou de filtragem em ambientes climatizados, podem levar à 
disseminação de viroses diversas entre pacientes e funcionários,  

c) falhas nos acabamentos de paredes, tetos ou piso podem dificultar a limpeza e, com 
isso, permitir a proliferação de micro-organismos, contaminando a população atendida e 

os funcionários;  
d) a falta de iluminação pode prejudicar o delicado trabalho de médicos e enfermeiros nos 
cuidados de tratamentos, notadamente em suturas e cirurgias, lembrando que as UPAs 

funcionam dia e noite; e 
e) o mal acabamento de pisos, a falta de rampas em desníveis e o mal funcionamento de 

portas, que podem emperrar, contribuem para acidentes envolvendo transporte em macas 
durante situações de emergência, dentre muitas outras situações indesejáveis. 

169. Diante dos riscos identificados naquele trabalho de 2013, o relatório de consolidação da 

FOC de 2014 (UPAs e UBS) dedicou especial atenção às evidências de falhas de qualidade, 
notadamente aquelas de maior gravidade, conforme segue. 

 

III.1. Resumo da situação encontrada – qualidade deficiente (Relatório de auditoria, peça 33, págs. 

23 a 37) 

170. Observa-se que o relatório de consolidação apresenta inúmeros exemplos, muito bem 
ilustrados com fotos, sobre os problemas de qualidade mais grave, constatados em quase 87% das 

obras da amostra. 
171. O primeiro ponto abordado diz respeito à constatação de fissuras nas paredes das 
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edificações. Em alguns casos, pelo posicionamento da fissura (vertical), o relatório emitiu sinal de 

alerta quanto a possíveis problemas estruturais, seja no recalque das fundações, seja no 
desalinhamento e falhas de concretagem de pilares, vigas e lajes, problemas estes que, em última 

instância, podem reduzir a vida útil da edificação, ou mesmo colocar em cheque a solidez da obra, 
caso o monitoramento das fissuras indique expansão do problema com o tempo (peça 33, pág. 24). No 
tocante às potenciais causas de patologias estruturais, ao menos um caso merece especial menção, 

por ser emblemático. Em uma obra de UBS no Amapá a equipe constatou a não realização do serviço 
de terraplenagem (cortes, aterros, nivelamentos e compactação), de modo que a obra foi construída 

com o terreno desnivelado e descompactado (peça 33, pág. 35), de modo que muitas eram as trincas 
decorrentes da acomodação da edificação no terreno.  
172. No tocante aos problemas de impermeabilização mal executada, o relatório da FOC 

apresenta ao menos um caso ilustrativo, no qual a sala de Raio-X de uma UPA encontra-se desativada 
por problemas de infiltração (em Goiânia/GO).  

173. No tocante aos acabamentos inadequados (i) no piso, (ii) na junção do piso com a parede 
e (iii) na parede, o relatório foi suficientemente claro ao registrar que a ausência de mecanismos de 
proteção mecânica contra impactos (faixas bate-macas e proteção nas quinas), bem como a 

dificuldade de limpeza nessas áreas (notadamente piso/parede), são situações que afrontam a 
Resolução n. 50/2002 da Anvisa (peça 33, págs. 28, 31 e 33).  

174. Além dos problemas estruturais e de vedações (paredes, tetos e pisos), o relatório também 
relatou inadequação em projetos e na execução das instalações elétricas e hidráulicas.  
175. No caso das instalações elétricas, há relato de ao menos um caso no qual os equipamentos 

de ar condicionado instalados não podem funcionar porque as instalações elétricas não foram 
adequadamente dimensionadas para suportar a carga (em Goiás), gerando como consequência não 

apenas o desconforto de usuários e funcionários, afetando diretamente a operação da unidade de 
saúde em dias mais quentes, como também ficando patente o desperdício de recursos públicos federais 
com a instalação de onerosos equipamentos de climatização que não podem ser utilizados (peça 33, 

pág. 29). Também por mal dimensionamento dos circuitos elétricos, foram relatados casos de pontos 
de luz que não funcionam (em Roraima).  

176. Já no caso das instalações hidráulicas, há relatos de (i) vazamentos que interditam 
banheiros de portadores de necessidades especiais (por vezes o único banheiro disponível para esse 
público), (ii) ralos de captação de água de lavagem instalados em ambientes impróprios (tratamento 

de pacientes), (iii) uso de torneiras que necessitam do toque das mãos para abertura e fechamento, em 
ambientes nos quais deveriam ter acionamento automático, a fim de evitar contaminação das mãos de 

médicos e enfermeiros (o que contraria a Resolução RDC 50/2002, da Anvisa), e ainda (iv) retorno de 
água de lavagem por problemas de escoamento nas instalações da lavanderia (peça 33, págs. 29 e 
33). 

177. No caso de esquadrias, os relatos se concentraram tanto (i) na má execução, com janelas 
e portas desalinhadas e emperrando, quanto (ii) na má qualidade dos materiais empregados (madeira 

rachada, pintura descascando), reduzindo a funcionalidade e a vida útil da peça.  
178. Diante do exposto, concluiu o relatório que “esses tipos de irregularidades indicam a 
possibilidade de prejuízos ao erário, ao efetuar pagamentos por materiais e serviços que não foram 

executados como previstos” (peça 33, pág. 36). 
 

III.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – qualidade deficiente (peça 39, pág. 18 e 

peça 44, pág. 11) 

179. No tocante ao relevante achado de qualidade deficiente das obras custeadas com recursos 

federais, a CGUE/DAHU se limitou a informar, em resposta à oitiva determinada pelo Exmo. 
Ministro-Relator, que a questão já havia sido respondida quando da manifestação sobre o achado de 

“fiscalização deficiente” por parte do Ministério da Saúde (peça 39, pág. 18).  
180. Com efeito, da argumentação apresentada, se depreende que a área técnica responsável 
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pelo acompanhamento e fiscalização do uso de recursos federais para construção de novas UPAs 

entende que “os gestores locais são responsáveis pela contratação dos serviços com a utilização de 
todas as normas e legislações existentes para todas as fases do processo (...)”, reforçando que “toda a 

execução da obra, nela incluída a sua qualidade, é de total responsabilidade do gestor executante, (...) 
sujeitos à avaliação do Ministério da Saúde quanto ao atendimento dos objetivos assistenciais” (peça 
39, pág. 6, destaques acrescidos).  

181. A mais, observa-se que a CGUE informou que fez parceria com o FNS para visitas de 
monitoramento a 760 obras de UPAS, sendo que um dos objetivos seria o de “verificar as condições 

do edifício para o posterior funcionamento das atividades previstas no Programa”, subsidiado por 
“gerar fotos de qualidade das obras em andamento”, com vistas à “criação de banco com fotos” 
(peça 39, pág. 7), o que pressupõe uma avaliação mínima acerca da qualidade da obra recebida pelas 

prefeituras. 
182. Seguindo o mesmo raciocínio, o DAB registra novamente que “a gestão do SUS é 

descentralizada, sendo o município responsável pela execução das ações de saúde no seu território”, 
menciona que no repasse “fundo a fundo” a “prestação de contas” ocorre por meio do instrumento 
de gestão do SUS denominado Relatório Anual de Gestão (RAG), e cita a seguinte base legal para tal 

interpretação: (i) art. 198, inciso I, da Constituição Federal de 1988; (ii) art. 9º, inciso III, da Lei n. 
8.080/1990; (iii) Lei Complementar n. 141/2012; (iv) Decreto n. 7.827/2012; e (v) Portaria GM/MS n. 

340/2013 (peça 44, pág. 11).  
 
III.3. Análise – qualidade deficiente 

183. Os principais problemas de qualidade encontrados nas inspeções de campo foram 
destacados no relatório consolidado como sendo muito graves, o qual traz fotos que dispensam 

maiores comentários.  
184. Observa-se, nesta análise, que alguns dos problemas de execução, do ponto de vista da 
engenharia, podem afetar seriamente o uso, a segurança e/ou a durabilidade da edificação, dentre os 

quais se destacam:  
a) as falhas de nivelamento e compactação dos terrenos,  

b) os problemas de execução das fundações,  
c) a insuficiência de controle nos procedimentos de concretagem, em especial no 
nivelamento e no prumo de elementos estruturais, além do necessário cuidado no 

adensamento do concreto dentro das fôrmas (causando vazios internos, as chamadas 
brocas ou bicheiras),  

d) as falhas na impermeabilização de lajes e reservatórios,  
e) falhas de acabamentos de pisos, paredes e tetos, criando ressaltos que podem permitir a 
penetração de sujeira e contaminantes diversos, e  

f) mal funcionamento de instalações hidráulicas, de esgotamento sanitário, elétricas e de 
climatização.  

185. Não é demais ressaltar que a face mais evidente dos problemas de qualidade estrutural de 
uma obra diz respeito às trincas, fissuras, rachaduras e infiltrações (levando a excesso de umidade e 
mofo), todos problemas aparentes. Contudo, problema igualmente grave é a perda de durabilidade da 

obra pelo desenvolvimento lento de patologias que, embora ocultas, são perfeitamente evitáveis. E se 
tais deficiências afetam a qualidade do ambiente, ou mesmo a disponibilidade da unidade de saúde 

para que cumpra o fim para o qual foi construída, tendo em vista que determinadas patologias 
construtivas podem levar à interdição pelos órgãos competentes (vigilância sanitária local, Crea do 
estado, ou mesmo pelo judiciário, caso as falhas sejam extremas), por óbvio que deve ser uma 

preocupação do Ministério da Saúde prevenir tais ocorrências.  
186. Em outras palavras, embora o nascedouro dos problemas possa até ser atribuído às fases 

de projeto e execução da obra, não há dúvidas de que seus impactos afetam o bom andamento da 
política pública, de modo que o empenho do Ministério na identificação e prevenção dos problemas é 
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não só justificável como obrigatória, no âmbito do controle finalístico da política pública. Para 

fundamentar tal entendimento, basta que sejam observados os seguintes comandos legais: (i) da lei 
8.080/1990: art. 9º, inciso I; art. 15 (atribuições comuns), incisos V (estabelecimento de parâmetros 

de qualidade e de custo) e XVII (articulação com conselhos profissionais em benefício do sistema de 
saúde); art. 16 (direção nacional do SUS deve não apenas formular, mas implementar as políticas), 
incisos XIII (cooperação técnica do MS com os demais entes, para aperfeiçoamento institucional) e 

XIX (criação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS); e art. 33, § 4º; (ii) da Lei Complementar 
141/2012: art. 41 (interação do MS com os Conselhos de Saúde  para avaliar a qualidade e adotar 

medidas corretivas); art. 42 (avaliação do cumprimento da lei pelo SNS, inclusive presencialmente); 
art. 43, § 1º (cooperação técnica e indicadores de qualidade para ações).  
187. Nessa linha de raciocínio, cabe recordar trecho do Voto condutor do Acórdão n. 

1.101/2014-TCU-Plenário (TC 011.581/2013-1, peça 41), acerca da responsabilidade do Ministério 
da Saúde quanto à qualidade das obras custeadas com recursos da União: 

9. Em relação aos serviços executados com qualidade deficiente, a exemplo de fissuras, 
infiltrações, corrosões e afundamentos de piso, entendo que a alegação do Ministério da 

Saúde de que a execução seria de total responsabilidade do gestor executante não exime o 
ministério de ter que acompanhar a execução do programa de governo .  

10. A deficiência de acompanhamento do Ministério da Saúde resta evidenciada antes, 

durante e depois da execução das obras, já que 96% das unidades visitadas apresentaram 
projetos deficientes; 96% das unidades também tinham serviços executados com qualidade 

deficiente; 54% das obras não tinham termo de recebimento e 35% estavam em funcionamento 

sem ter “habite-se”.  

11. Quanto às alegações do Ministério da Saúde no sentido de que disponibilizou orientações 

mínimas necessárias à elaboração dos projetos e que os executores deveriam atender às 

normas vigentes, observo que 25 unidades, das 26 visitadas, possuem projetos deficientes, bem 
como que 15 unidades, ou 58%, desrespeitam requisitos de acessibilidade, o que demonstra a 

baixa efetividade das orientações dadas e a falta de controle quanto à qualidade dos projetos. 
(destaques acrescidos) 

188. No Relatório que fundamentou o mesmo Acórdão se observa um maior detalhamento 
acerca dessa repartição de competência entre o Ministério da Saúde e os demais entes federativos, 

especialmente no tocante à qualidade dos projetos e das obras executadas, razão pela qual se toma a 
liberdade de transcrever parte dessas análises (TC 011.581/2013-1, peça 42): 

62. Também não se discorda do posicionamento do Ministério da Saúde, no sentido de que os 
gestores executantes é que têm a responsabilidade de atender todas as normas em vigência , no que 
tange a elaboração de projetos arquitetônicos e execução de suas respectivas obras, qualquer que 
seja a sua finalidade. Ainda assim, o MS na condição de gestor do programa, não pode se esquivar 
de adotar medidas corretivas para incrementar a efetividade das ações desenvolvidas e dos 
recursos orçamentários empenhados.  
63. Dessa forma, entende-se ser extremamente positiva a medida a contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos padrão das UPAs, para que sejam disponibilizados aos 
gestores. Julga-se que tal medida já deveria ter sido implementada no início do programa, na 
medida em que há grandes ganhos de escala e de eficiência na execução de obras padronizadas. 
Ao invés de os municípios custearem centenas de vezes os projetos, muitas vezes deficientes, que 
vão ensejar futuras revisões contratuais ou transtornos de toda espécie, tais como atrasos ou 
paralisações de obra, a União pode elaborar poucos projetos padronizados, tomando-se cautelas 
adicionais para que tais projetos sejam completos, coerentes, atualizados e detalhados, 
minimizando a necessidade de reformulações durante a execução das obras. Tal medida 
contribuiria para melhorar o cenário de dificuldades enfrentadas em especial pelos pequenos e 
médios municípios do Brasil na execução de obras a partir de projetos básicos com o mínimo de 
qualidade.  
64. Nesse aspecto, o Ministério da Saúde se referiu apenas aos projetos arquitetônicos. Contudo, 
entende-se que os projetos padronizados devam contemplar todas as disciplinas (arquitetura, 
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fundações, estrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, ar condicionado, gases 
medicinais, dentre outras), bom como possuir especificações técnicas e um memorial descritivo 
completos da edificação e das instalações e serviços a executar, além de um orçamento detalhado 
com composições de custo unitário dos serviços. Ainda poderia disponibilizar aos gestores 
modelos de edital de licitação e contrato. 
(...) 
73. A respeito da manifestação em relação ao item “b.1” da oitiva do Ministério da Saúde, o 
órgão aduz que a execução da obra, nela incluída a sua qualidade, é de total responsabilidade do 
Gestor executante. Tal manifestação é extremamente insatisfatória em face aos gravíssimos 
problemas de qualidade observados pelo TCU nas 26 UPAs fiscalizadas.  
 (...) 
75. Não é demais relembrar que a União está aportando mais de R$ 2 bilhões em recursos no 
programa e que se for mantida uma proporção superior a 95% de unidades construídas que 
apresentam problemas construtivos – conforme observado na amostra da auditoria – os resultados 
alcançados pelo programa ficarão seriamente comprometidos.  

189. De toda a fundamentação legal já exposta pela equipe no tocante à necessidade de 

qualidade das obras executadas com recursos públicos federais, cabe ressaltar o código civil 
brasileiro (Lei n. 10.406, de 10/1/2002), o qual dispõe, em seus artigos 615, 616 e 618, que as obras 

realizadas em desconformidade com os projetos ou com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) poderão ser rejeitadas pelo proprietário, ou, caso a falha não seja de maior 
gravidade, haver abatimento no preço, cabendo, em todos os casos, a manutenção da garantia 

quinquenal pós-entrega da obra.  
190. A acrescentar ao relatório consolidado, no caso das obras públicas, a rejeição em caso de 

desconformidade com os projetos ou normas da ABNT é mandatória, em especial em face da Lei 
4.150, de 1962, e dos arts. 6º (inciso X), 66, 69, 70, 73 (§ 2º), 75 e 76, todos da Lei 8.666/1993.  
191. Como bem colocado pelo Exmo. Ministro Aroldo Cedraz, Relator do recurso impetrado 

pelo FNDE no âmbito da representação da equipe de auditoria do Fiscobras 2013 (TC 019.318/2013 -
8), é imprescindível manter a qualidade das obras entregues: 

12. Espero que seja tratado no processo acima mencionado [TC 007.116/2013-6, obras do 
Proinfância, Fiscobras 2013] um aspecto que é sempre objeto de minha preocupação no que tange 
às obras públicas, que é o da qualidade das obras. É louvável o esforço do FNDE em buscar 
mecanismos para aumentar o ritmo da execução do Programa Proinfância, mas há que se ter os 
devidos cuidados para a observação de padrões de qualidade aceitáveis nas obras. Também há 
que se ter em conta a diversidade de nosso país sob o ponto de vista climático, e é preciso que esse 
fator seja considerado, de tal forma que as edificações construídas, em todo o país, garantam 
padrões de conforto e segurança adequados para as jovens crianças que as utilizarão (trecho do 
Voto condutor do Acórdão 2242/2014-TCU-Plenário, com destaques acrescidos). 

192. Pelo exposto, fica patente que o respeito às normas técnicas vigentes deve ser cobrado das 

empresas que executam as obras, pois são essas normas que traduzem os “padrões de qualidade 
aceitáveis” referenciados. E, frise-se, tal cobrança deve se dar tanto pelo contratante direto (estados 

ou municípios) quanto pelo repassador dos recursos federais (Ministério da Saúde), em sede de 
supervisão da boa e regular aplicação desses recursos.  
193. Entende-se que a resposta fornecida à oitiva destes autos quanto ao achado de qualidade 

deficiente das obras custeadas com recursos federais, tanto pela CGUE/DAHU quanto pelo DAB se 
limitou a, novamente, excluir a reponsabilidade dos técnicos daquele Ministério quanto ao resultado 

da política pública, ao repisar que “toda a execução da obra, nela incluída a sua qualidade, é de total 
responsabilidade do gestor executante, (...) sujeitos à avaliação do Ministério da Saúde quanto ao 
atendimento dos objetivos assistenciais” (peça 39, págs. 3 e 6).  

194. Por óbvio que, no que tange às questões de qualidade, não se espera dos técnicos do 
Ministério uma atuação profunda na área da engenharia, a ponto de caracterizar uma perícia para 

identificar patologias durante as obras. Afinal de contas, pela legislação vigente, sempre deve existir 
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um engenheiro ou arquiteto responsável perante o Crea/CAU daquele estado, conforme será 

abordado em achado específico, referente à ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) em algumas obras.  

195. Contudo, não se vislumbra outra forma de o Ministério cumprir a missão de avaliar o 
“atendimento dos objetivos assistenciais”, conforme colocado na resposta da CGUE, do que 
acompanhar, direta ou indiretamente, a execução física dessas obras de UPAs e UBS, seja (i) durante 

a obra, acompanhados dos engenheiros responsáveis pela execução (da contratada) e pela 
fiscalização (da prefeitura), a fim de exercer efetivamente seu papel de supervisor, bem como gerar a 

expectativa de controle, bem como (ii) depois da obra concluída, para identificar, no mínimo, 
situações críticas, que saltem aos olhos de qualquer pessoa, mesmo as não especializadas na matéria, 
como nos casos relatados pelas equipes da FOC (obra desnivelada por completo, infiltrações que 

impedem o uso de uma sala de Raio-X, vazamentos que interditam banheiros, acúmulo de sujeiras em 
rodapés em virtude da dificuldade de limpeza etc.). Ainda que o Ministério não disponha de pessoal 

próprio em quantidade suficiente para tais inspeções in loco, há a possibilidade de licitar a 
contratação de empresas especializadas para tal tarefa, como fazem (i) a Funasa, para o caso das 
obras mais críticas (elevada materialidade e baixo percentual de avanço físico, por exemplo) e (ii) o 

FNDE, no caso das obras de creches e escolas, sem distinção da situação da obra (andamento regular 
ou com problemas identificados no Simec). Nesse sentido, cabe determinação para apresentação de 

plano de ação para monitorar a solução de tais problemas de qualidade das obras custeadas com 
recursos federais originados do Fundo Nacional de Saúde (FNS), cuja responsabilidade pela gestão é 
do Ministério da Saúde, pois tais problemas acabam por se refletir na qualidade de atendimento ao 

público. 
196. A jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que a obra contratada 

deve ser entregue com qualidade, inclusive com as devidas correções que se mostrem necessárias a 
partir de verificações periódicas no período de garantia. É o que se depreende do Sumário do 
Acórdão n. 1816/2014-TCU-Plenário (auditoria temática sobre a qualidade de obras portuárias):  

é recomendável a realização de acompanhamento periódico da obra concluída, mormente nos 
cinco anos posteriores ao seu término, com a finalidade de identificar falhas que devam ser 
corrigidas pelo executor sem ônus para a Administração Pública, bem como de garantir o seu 
adequado funcionamento durante a vida útil de projeto, sendo boa prática a elaboração de um 
manual de utilização, inspeção e manutenção para o empreendimento em questão. (destaques 
acrescidos) 

197. Sobre o referido manual de uso/inspeção/manutenção, cabe esclarecer que a ABNT 
publicou a norma NBR 14.037, a qual orienta quanto à sua elaboração nos casos de edificações.  

198. Cabe aqui, portanto, ressaltar a determinação já emanada ao Ministério da Saúde, por 
força do item 9.1.4 do Acórdão n. 1101/2014-TCU-Plenário, a fim de que “oriente a todos os 

municípios que receberam e que vierem a receber recursos para implantação ou reforma de Unidades 
de Pronto Atendimento a observarem a íntegra das orientações do Acórdão n. 853/2013-TCU-
Plenário”. Nessa mesma linha, cabe apenas estender tal determinação às obras de Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). 
199. Há que se ressaltar ainda que a preocupação desta Corte de Contas não se encerra com a 

entrega da obra, mas se volta também para sua operação e manutenção. É o que se pode observar, 
por exemplo, nas recomendações emanadas tanto ao FNDE, para que se preocupe com os aspectos de 
manutenção pós-obra (como no Fiscobras 2013 – Proinfância), quanto aos entes municipais, no 

sentido de que “faça constar de suas vindouras leis orçamentárias os recursos suficientes à realização 
das manutenções preventivas nas edificações” (item 9.3 do Acórdão 2079/2012-TCU-Plenário), em 

prol do objetivo que ultrapassa a conclusão física da obra e amplia o benefício aos estudantes, com a 
maior abrangência da cobertura do serviço público possível, com qualidade, e de forma perene, em 
homenagem ao princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal.  

200. Como o foco do Ministério da Saúde deve ser nos resultados da política pública a ser 
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implementada, inclusive quanto à qualidade do espaço físico, não apenas no momento da entrega da 

obra, mas também ao longo de sua vida útil, cabe lembrar que a própria população beneficiada pode 
em muito contribuir nesse aspecto. 

201. A título de exemplo de boas práticas no incremento do controle social, pode ser citado o 
telefone 0800 721 6268, criado pela Caixa Econômica Federal para atendimento no âmbito do 
programa “Caixa de Olho na Qualidade”. Objetivando acompanhar o apontamento e a resolução os 

problemas pós-ocupação nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, a central de atendimento 
recebeu mais de 275 mil ligações em um ano de funcionamento (completado em abril/2014), dos quais 

38 mil contatos relataram danos físicos nos imóveis em virtude da falta de qualidade (conforme 
notícias disponíveis em www.caixa.gov.br).  
202. Portanto, a partir dessas informações recolhidas por meio dos órgãos de controle (interno 

e externo, de âmbito municipal, estadual ou da União), aliadas às iniciativas de controle social 
ampliado, o Ministério da Saúde deve atuar preventivamente junto aos entes tomadores dos recursos 

para (i) estabelecer cadernos de encargos, especificações técnicas e memoriais descritivos das obras, 
com o devido detalhamento, a fim de evitar divergências de interpretações quanto à qualidade dos 
materiais aplicados ou dos serviços prestados na obra, bem como (ii) acionar tempestivamente as 

empresas e corrigir as falhas. Caso não haja resultado, o Ministério pode ainda criar um cadastro 
restritivo, nos moldes do chamado “Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com 

Relacionamento com a Caixa” (CONRES), o qual considera como insatisfatória a atuação de 
empresas que, apenas a título exemplificativo, apresentem 5% de vício construtivo no total de 
unidades habitacionais, ficando impedidas de operar com a instituição, conforme informações 

divulgadas no site do Sinduscon-SP (as que apresentem entre 2 e 5% são alertadas).  
203. Ainda, além de eventuais articulações com o FNDE e a Caixa Econômica Federal, órgãos 

com experiência em acompanhar a execução de grandes programas de expansão da infraestrutura, 
cabe ao Ministério da Saúde estudar parcerias com os conselhos de fiscalização profissional (Creas e 
CAUs), com vistas ao estabelecimento de padrões ético-profissionais em projetos e execução ode 

obras dos estabelecimentos de saúde, na forma do art. 15, inciso XVII, da Lei nº 8.080/1990. Com tais 
iniciativas, busca-se ampliar o rol de órgãos públicos atentos à questão da qualidade das obras 

públicas da área da saúde, observando as iniciativas já existentes para as obras habitacionais e de 
educação, razão pela qual será proposta recomendação nesse sentido. 
 

IV. Atrasos injustificáveis nas obras de UPAs e UBS  

204. A questão dos atrasos em obras públicas é recorrente nas auditorias desta Corte de 

Contas. As causas são diversas, mas a principal delas reside na falta de um planejamento adequado, 
seja (i) deliberadamente omisso (ao não prever determinadas atividades típicas em obras similares), 
seja (ii) por demais otimista, estabelecendo prazos irreais em face das condições locais (mesmo diante 

de riscos evidenciados em etapas de estudos preliminares: levantamentos topográficos, geológico-
geotécnicos, logísticos, mercadológicos etc.). Da mesma forma, as consequências dos atrasos para a 

população são as mais perversas, em especial no caso em tela, na qual a falta de uma UBS em 
determinada localidade pode desestimular a população a adotar medidas preventivas e, com isso, 
sobrecarregar os hospitais para remediar doenças em estágios avançados, que poderiam ter sido 

identificadas precocemente, reduzindo custos nos sistemas públicos de saúde. No caso das UPAs as 
consequências são ainda piores, pois os atrasos das obras podem levar à superlotação de unidades 

existentes, envolvendo risco de morte em casos nos quais não se pode aguardar até a chegada ao 
hospital mais próximo para o primeiro atendimento.  
205. Compreendida a relevância do apontamento, passa-se à descrição da situação 

identificada na amostra da FOC 2014, seguida das pertinentes análises sobre as respostas do 
Ministério da Saúde para a oitiva determinada pelo Relator.  

 

IV.1. Resumo da situação encontrada – atrasos injustificáveis (Relatório de auditoria, peça 33, págs. 
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37 a 39) 

206. O Ministério foi chamado aos autos para se manifestar expressamente sobre o alto 
percentual de obras em andamento que estão atrasadas (excluindo as concluídas e as paralisadas), 

devendo se pronunciar sobre uma lista contendo 72 obras de UBS e 15 obras de UPAs, totalizando 87 
obras, conforme proposta de encaminhamento (peça 33, págs. 66, 67 e 68). O ofício de oitiva deixou 
claro que a manifestação deveria justificar o alto índice de obras atrasadas, sendo de mais de 95% no 

caso das UBS e 88% no caso das UPAs, bem como sobre o “longo tempo verificado entre a 
aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde e a conclusão do processo licitatório da respectiva 

obra pelo município habilitado, sendo de 675 dias em média (1 ano e 10 meses), na amostra 
analisada” (peça 37, pág. 2), mas, nos casos mais críticos, a demora atingiu quase quatro anos (peça 
33, pág. 38).  

207. No relatório de consolidação consta ainda que o termo de recebimento definitivo da obra 
também é entregue com atrasos, de, em média, 220 dias (mais de 7 meses) em relação aos 

cronogramas iniciais (peça 33, pág. 37).  
208. Em virtude desse cenário, a equipe assim concluiu: “não obstante as fragilidades 
estruturais dos municípios, verifica-se também a falha de supervisão e de auxílio por parte do 

Ministério da Saúde aos municípios” (peça 33, pág. 39).  
 

IV.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – atrasos injustificáveis (peça 39, págs. 11 

a 18; e peça 44, pág. 11, que remete às págs. 8 e 9) 

209. No tocante aos atrasos nas obras de UPAs, a CGUE/DAHU inicia sua manifestação 

apresentando novamente todo o histórico de Portarias do Ministério que regulam os prazos para a 
conclusão das três etapas de liberação do pagamento. Informa que (i) até maio/2009 a liberação de 

recursos se dava por convênios, e que a partir de então se implantou o repasse fundo a fundo para as 
obras de UPAs, e (ii) não existia qualquer referencial de prazo até março/2013 (publicação da 
Portaria n. 342).  

210. Passa então a transcrever diversos trechos dos normativos, sendo que a figura do item I 
desta instrução já sintetizou os prazos: (i) 9 meses entre a liberação da primeira parcela (10%) e a 

apresentação da ordem de início da obra (OIS), ocasião em que se espera a liberação da segunda 
parcela (80%); (ii) 9 meses para a conclusão da obra, momento em que se libera a terceira parcela 
(10%); (iii) três meses para entrada em funcionamento. Ao se descumprir os prazos, o gestor é 

notificado para apresentar justificativas em 15 dias, sendo que a Secretaria de Atenção à Saúde 
(SAS/MS) tem outros 15 dias para analisar. Caso aceita a justificativa pelo atraso, são 30 dias para 

regularizar a situação causadora. Do contrário, caso a justificativa seja rejeitada pela SAS, é 
encaminhado relatório circunstanciado ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA), estando o gestor 
sujeito à devolução imediata dos recursos já repassados. Para comprovar a eficácia dos 

procedimentos, informa ainda a CGUE que a Portaria 106, de 17/1/2014, cancelou a habilitação de 
75 UPAs que receberam a 1ª parcela entre 2009 e 2012 (peça 39, pág. 16).  

211. Também há registro, na resposta do MS, de que um dos motivos de UPAs serem 
concluídas e não iniciarem o funcionamento seria a “incapacidade de financiamento dos 
equipamentos [e mobiliário]” pelos municípios, problema que teria sido mitigado por meio da 

Portaria 1.277/2013. Adicionalmente, são mencionadas iniciativas para compra de 
equipamentos/mobiliário por meio de Sistema de Registro de Preços, e ainda a preocupação de falta 

de operação de UPAs por falta de médicos, o que estaria encaminhado para solução, por meio de 
flexibilização e redimensionamento das equipes médicas noturnas.  
212. Por fim, registra a CGUE que (i) parte das obras é fiscalizada pela CAIXA (com contrato 

firmado pelo FNS, de modo que a CGUE acompanha o andamento das obras pelo site daquele banco), 
(ii) com relação ao monitoramento no Sismob “não há obrigatoriedade prevista em portaria do 

programa UPA” para a rotina de trabalho (e-mails, telefonemas e ofícios), e, por fim, (iii) “está sendo 
preparada força-tarefa envolvendo cerca de 50 profissionais do nível central e dos núcleos regionais 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 034.411/2013-5 

 

42 
 

do MS para avaliar in loco cerca de 750 UPAs nos próximos 60 dias” (peça 39, págs. 17 e 18).  

213. Por sua vez, o DAB não registra nenhuma informação adicional além daquelas já 
prestadas no tópico referente ao controle exercido sobre as obras paralisadas (peça 44, pág. 11), ou 

seja, remete à Portaria GM/MS n. 340/2013 e às demais, que autorizam prorrogações sucessivas de 
prazos (peça 44, págs. 8 e 9). 
214. As informações do DAB já foram expostas no item II.2 desta instrução, sendo, em síntese: 

(i) a equipe tem monitorado “todas as obras que se encontram com percentual de execução há mais 
de 6 (seis) meses sem alteração (paralisadas)”, mas essa informação se mostra contraditória com 

outra que afirma que “atualmente o acompanhamento é realizado através da comparação dos 
percentuais informados pelo município a cada três meses” (peça 44, págs. 8 e 10);  
(ii) os gestores municipais apresentaram dificuldades de finalizar processos licitatórios e que, por 

isso, o prazo para inserção das OIS no Sismob, de 6 meses para propostas habilitadas até 2012, foi 
prorrogado três vezes, a primeira até 16/12/2013, a segunda até 14/3/2014 e a terceira até 6/12/2014, 

esta última prorrogação condicionada à participação do município no programa “Mais Médicos” 
(Portarias 1.902 e 3.278, de 2013, e 1.241 e 1.251, de 2014). Já para as propostas habilitadas em 
2013 o prazo original era de 9 meses para o cadastro da OIS, sendo prorrogado para 15 meses pela 

Portaria 1.184, de 30/5/2014. Por fim, para as propostas habilitadas em 2014, informa o DAB que 
ficou mantido o prazo original de 9 meses, conforme Portaria 340/2013 (peça 44, págs. 8 e 9).  

 

IV.3. Análise – atrasos injustificáveis 

215. Não há dúvidas que as Portarias estabelecem claramente os prazos a serem seguidos 

pelos gestores municipais. Ocorre que os sucessivos atrasos identificados acabam sendo 
descaracterizados quando o Ministério acaba por prorrogar de forma frequente os prazos de 

conclusão das obras para todos os municípios inadimplentes. Tal fato é verificado no relatório de 
consolidação da FOC, e ratificado por meio da resposta do DAB, a qual elenca as Portarias 
responsáveis por diversas prorrogações.  

216. Sobre a questão, cabe resgatar trecho da análise empreendida no Relatório que 
fundamentou o Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário (TC 011.581/2013-1): 

79. O restante da manifestação do Ministério da Saúde não traz fatos novos em relação ao 
constatado na auditoria, em que se verificaram atrasos na entrega das obras e grande número de 
unidades habilitadas nos anos de 2008 a 2011 ainda não finalizadas.  
80. Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, o MS afirmou que não havia nenhuma 
UPA 24h em atraso, pois a Portaria GM/MS 342, de 4/3/2013, em seus artigos 51 e 68, havia 
fixado novo prazo de 18 meses, a contar da data de publicação da portaria, para conclusão de 
todas as obras, inclusive para as iniciadas anteriormente e com prazo para término extrapolado. 
Assim, não haveria atrasos em nenhuma obra do programa.  
 
81. Contudo, percebe-se que a citada Portaria GM/MS 342/2013 apenas concedeu um prazo extra 
de 18 meses, a contar de sua publicação, para término das obras iniciadas em 2009, 2010 e 2011 
(art. 58, referente à Portaria 1.020/GM/MS/2009) e 2012 (art. 61, referente à Portaria 
1.171/GM/MS/2012), servindo, tão somente, para regularizar as obras atrasadas do programa.  
82. No relatório de fiscalização foi registrado que das 636 unidades que foram habilitadas no 
período de 2008 a 2011 (que são as unidades que já deveriam estar em funcionamento, dado a 
simplicidade das obras), apenas 266 estavam prontas, e, dessas, apenas 188 estavam em 
funcionamento.  
83. Ante o exposto, entende-se que o assunto deva continuar a ser acompanhado pelo TCU, motivo 
pelo qual se propõe que o Ministério da Saúde apresente nas próximas contas da Secretaria-
Executiva relatório circunstanciado do programa, demonstrando a situação das obras iniciadas 
ano a ano que ainda não foram finalizadas, bem como que apresente as justificativas para 
eventuais atrasos e medidas adotadas contra os entes que estão em mora na construção das UPAs.  
84. Considera-se acertado o diagnóstico realizado pelo Ministério da Saúde sobre a situação das 
UPAs já concluídas e que ainda não entraram em funcionamento. A utilização do Sistema de 
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Registro de Preços para aquisição de equipamentos hospitalares atingirá o objetivo de receber 
adesões por parte dos gestores, acelerando tais aquisições e garantindo bons preços, em virtude 
dos ganhos de escala.  
85. A contratação e fixação de profissionais médicos nas UPAs, outra dificuldade para a operação 
das unidades que já estão finalizadas, é um problema mais amplo que foge ao escopo da presente 
fiscalização e da expertise desta unidade especializada em Infraestrutura. Assim, deixa-se de 
formular proposição a respeito por entender que o assunto já é acompanhado pelo Tribunal em 
outras frentes, por exemplo, no acompanhamento realizado do Programa “Mais Médicos”.  

217. Oportuno ainda resgatar as análises empreendidas no Relatório e no Voto condutor do 

Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário, o qual tratou de auditoria de natureza operacional no programa 
das UPAs 24 horas, abordando também a questão dos atrasos para entrega das obras (TC 

013.247/2012-3): 
[Relatório] 
118. A Portaria 342/2013 também inovou ao prever a inserção de documentos e informações em 
dois sistemas informatizados: o Sistema de Transferência Fundo a Fundo do Fundo Nacional de 
Saúde e no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (Sismob).  

119. É importante ressaltar que os novos prazos concedidos pela Portaria 342/2013, não obstante 
terem retirado a condição de inadimplência por descumprimento de prazos por parte dos entes 
federativos beneficiados, não modificou a condição de ineficácia na utilização dos recursos 
públicos constatada durante a auditoria. Ou seja, os recursos públicos que foram alocados para a 
construção das unidades permanecem sem plena utilização e sem terem sido revertidos em 
benefício da população que se pretendeu atender. 
(...) 
135. Assim, diante da quantidade de projetos com pendências por descumprimento de prazos por 
parte dos entes beneficiados com recursos, que permaneceram sem a adoção de medidas efetivas 
para a regularização por parte do Ministério da Saúde, cabe recomendar à SAS que defina 
sistemática de controle e rotinas de trabalho para acompanhar e controlar o efetivo cumprimento 
por parte dos gestores locais dos prazos estabelecidos para a apresentação de documentos, 
conclusão das obras e início de funcionamento das UPAs, de forma a assegurar a efetiva adoção 
das medidas previstas em caso de descumprimento, estabelecendo as tarefas a serem cumpridas, 
os respectivos prazos e os servidores responsáveis por sua execução, levando em conta, ainda, o 
aumento de demanda por novas UPAs previsto para os próximos anos. 
136. Considerando, ainda, o período decorrido desde a liberação das primeiras parcelas pa ra os 
projetos habilitados até 2012, entende-se pertinente recomendar ao Ministério da Saúde que se 
abstenha de conceder, para esses projetos, novos prazos, além daqueles previstos na Portaria 
342/2013. (destaques acrescidos) 
[VOTO] 
A auditoria identificou, também, que a Secretaria de Atenção à Saúde não dispõe de rotinas de 
trabalho adequadas a controlar o andamento das construções e ampliações das unidades de 
pronto atendimento.  
Nos termos do regulamento em vigor, os recursos financeiros para construção e ampliação das 
UPAs são repassados ao município em três parcelas. A liberação dos recursos da segunda e 
terceira parcelas é condicionada à apresentação, no prazo fixado em regulamento, dos 
documentos relativos ao cumprimento dos requisitos atinentes à etapa anterior. Os gestores 
municipais não observam, entretanto, os prazos regulamentares.  

Na falta da prestação de comprovação do cumprimento do encargo assumido pelo ente 
subnacional, deveria a Secretaria de Atenção à Saúde solicitar a devolução dos recursos 
repassados, acrescidos de correção monetária. O órgão, entretanto, não adota medidas efetivas a 
sanear a omissão dos gestores locais ou a obter a devolução dos valores cujas prestações de 
contas não foram apresentadas. Atribui-se esses defeitos, principalmente, a dificuldades 
relacionadas aos processos de licitação e à indisponibilidade de terrenos para a construção das 
unidades. (destaques acrescidos) 

218. Em virtude dessas constatações e análises, o Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário (TC 
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013.247/2012-3) deliberou por: 
9.2. recomendar à Secretaria de Atenção à Saúde que:  
(...) 

9.2.4. defina sistemática de controle e rotinas de trabalho para acompanhar e controlar as 

etapas e os prazos para construção, implantação e funcionamento das unidades de pronto 
atendimento, estabelecendo as tarefas a serem cumpridas, os respectivos prazos e os 

servidores responsáveis por sua execução;  

9.2.5. a sistemática de controle e rotinas de trabalho de que tratam o subitem anterior 
considerem o aumento da demanda por novas unidades nos próximos anos e assegurem a 

tempestiva adoção das medidas previstas em regulamento na hipótese de descumprimento dos 
compromissos assumidos pelos entes federativos com projetos habilitados; 

(...) 

9.3. determinar ao Ministério da Saúde que:  
9.3.1. se abstenha de conceder novos prazos aos entes federativos para que eles apresentem 

documentos, concluam as obras de construção ou ampliação das unidades de pronto 

atendimento e comprovem o início do funcionamento das unidades, relativamente aos projetos 
habilitados antes de 2013;  

9.3.2. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da notificação 

deste acórdão, plano de ação que contenha o cronograma de adoção das medidas necessárias 
à solução dos problemas apontados no relatório de auditoria, com a identificação dos setores 

responsáveis; (destaques acrescidos) 
219. O item 9.3.1 do referido Acórdão foi objeto de embargos de declaração, julgados por meio 

do Acórdão n. 2566/2014-TCU-Plenário, que manteve a determinação para que o Ministério se 
abstenha de prorrogar os prazos para as obras habilitadas antes de 2013. No Voto condutor, o Exmo. 

Ministro-Relator consignou o dever do Ministério de fazer cumprir os prazos dispostos em seus 
próprios normativos, bem como a conduta inadequada do órgão na tentativa de imputar ao controle 
externo os resultados de baixa efetividade observados no programa governamental: 

No caso concreto, o achado que suporta a determinação refere-se à desconformidade da 
conduta do órgão fiscalizado com o padrão legal aplicável à matéria, consagrado na Portaria 

342/2013, do Ministério da Saúde. (...) 

O descumprimento das medidas determinadas por tal normativo impõe que o Tribunal 
determine a adoção de ações corretivas e não apenas recomende a implantação dessas 

providências. 

(...) 
A deliberação do Tribunal não alcança, pois, juízo de conveniência e oportunidade da prática 

de determinado ato administrativo, como assentam os embargantes, cingindo -se a reclamar o 

cumprimento de ato normativo editado pelo Ministério da Saúde. 
(...) 

Alegam as embargantes, em acréscimo, que a adoção da determinação proferida pelo 
Tribunal produziria consequências negativas ao programa fiscalizado . Tais alegações não se 

referem a omissões, contradições ou obscuridades da deliberação embargada. Por essa razão, 

não merecem detida análise.  
Faço notar, entretanto, que as possíveis consequências adversas à política governamental, 

decorrentes da vedação a novas prorrogações dos prazos para instalação das unidades de 

pronto atendimento, devem ser imputadas aos gestores que não se desincumbiram dos seus 
deveres no tempo previsto em regulamento, neles incluída a prorrogação assentada na 

Portaria 342/2013, do Ministério da Saúde.  

Não é lícito eternizar a relação jurídica que garante recursos financeiros aos entes 

subnacionais há muito inadimplentes. Nesse entender, o normativo editado pelo Ministério da 

Saúde estabeleceu prazo “improrrogável” de trinta dias para que os gestores inadimplentes 
regularizassem sua situação, sob pena de ter que devolver os recursos até então percebidos.  
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Inadequada a conduta do Ministério da Saúde que pretende transferir a responsabilidade 

decorrente da inadimplência de gestores municipais e estaduais e da sua decisão, inserta na 

Portaria 342/2013, ao Tribunal.  

A fixação de prazo improrrogável para saneamento das irregularidades e a determinação 

para que o comando normativo seja cumprido assentam-se no princípio republicano da 

prestação de contas, consagrado no art. 34, inciso VII, a línea “d”, da Constituição Federal. 
(destaques acrescidos) 

 
220. Observa-se então que as propostas habilitadas antes de 2013 não podem ter mais prazos 

prorrogados. Contudo, as habilitadas a partir de 2013 já estão sofrendo novas prorrogações (UPAs e 
UBS). 
221. Em recente consulta ao site do Sismob foi identificada a Portaria nº 2.804, de 18 de 

dezembro de 2014 (emitida após a resposta do MS à oitiva determinada pelo Relator destes autos), a 
qual prorroga os prazos para adimplemento dos compromissos firmados por meio das propostas 

habilitadas no ano de 2013. Cabe ressaltar que o prazo original de 9 meses para o cadastro da OIS já 
havia sido prorrogado para 15 meses pela Portaria 1.184, de 30/5/2014, e que a nova prorrogação de 
dezembro/2014 resultou nos seguintes prazos: (i) até 30/8/2015 para a inserção da OIS no Sismob; e 

(ii) até 29/2/2016 para a conclusão das obras. A título de exemplo, isso significa que uma obra 
habilitada em 30/03/2013 passou a ter 2 anos e onze meses para a conclusão da obra, quase quatro 

vezes o prazo original, sem que isso caracterize qualquer tipo de atraso perante o MS, à luz do novo 
normativo publicado.  
 

Figura 5 – Alerta do Sismob: prorrogação de prazos para OIS de UPAs e UBS habilitadas em 2013 

 
 

222. Não se está a defender que os prazos para conclusão das obras sejam sempre 

improrrogáveis, pois há situações nas quais excepcionalmente se justificam as prorrogações. Por 
exemplo, uma obra que esteja na fase de acabamento, e tenha dificuldades em encontrar algum 

material específico no mercado local, pode ser obrigada a esperar algum tempo até que a encomenda 
chegue da fábrica. Tal situação ocorreu em creches do FNDE, que possuem padronização dos 
revestimentos em qualidade e cores, de modo que em algumas localidades, em virtude da 

simultaneidade de muitas obras em andamento, aquele revestimento especificado chegou a faltar no 
mercado local. Nesse caso, não seria adequado, por uma questão conjuntural momentânea, e 

superável no curto prazo, dar por inadimplente o município e exigir a devolução de todos os recursos 
já empregados.  
223. O que se questiona na conduta do Ministério da Saúde é a prorrogação indiscriminada de 

prazos para todas as obras, com o intuito de “regularização” da inadimplência, e não uma análise 
fundamentada e contextualizada, caso a caso, acerca da possibilidade prorrogação da conclusão das 

obras.  
224. As sucessivas prorrogações acabam por induzir um comportamento nos municípios no 
sentido de que podem deixar de priorizar a conclusão daquela obra de UPA ou UBS para aplicar os 

recursos em outras destinações, ainda que na área da saúde, na expectativa de que o MS prorrogue os 
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prazos de conclusão das obras indefinidamente. Um singelo exemplo pode ser observado no achado 

de obras paralisadas do relatório, pois a justificativa para a paralisação da obra da UBS Jaguari 
(Americana/SP) foi a de que a contrapartida do município era grande e “considerando, então, a 

reforma de um hospital naquele município, foi informado que não havia recursos suficientes para 
atender ambas construções, dando-se prioridade a esse último” (peça 33, pág. 19).   
225. Em alguns casos a situação é tão grave que não se vislumbra retomada da obra no curto 

prazo, como é o caso dos embargos judiciais. Nesses casos, a permanência da construtora mobilizada 
no canteiro só aumenta os custos do município, pois qualquer adicional ao valor da obra é de 

responsabilidade desse ente, conforme art. 12, parágrafo único da Portaria 342/2013. Assim, a verba 
do fundo de saúde municipal acaba consumida, sem que o ente disponha de valores adicionais de 
contrapartida. Não é demais ressaltar que, pela literalidade do art. 4º, inciso V e parágrafo único, da 

Lei 8.142/1990, a União pode, em última instância, se ver obrigada a, em caso de inadimplência das 
demais esferas, administrar os recursos já aplicados.  

226. Diante do exposto, nos moldes da deliberação já proferida pelo TCU para as UPAs 
habilitadas de 2009 a 2012, conforme item 9.3.1 do Acórdão n. 2.292/2014-TCU-Plenário, de forma a 
prevenir a nova ampliação de prazos a mascarar os atrasos no cumprimento das metas da política 

pública, cabe determinar ao Ministério da Saúde que (i) se abstenha de novas prorrogações de prazos 
para as obras habilitadas em 2013, e (ii) para as obras habilitadas a partir de 2014 institua 

procedimentos para a análise pormenorizada de cada caso concreto a fim de motivar a decisão pela 
prorrogação da conclusão da obra, ou pela não prorrogação nos casos em que não haja perspectiva 
de finalização em prazo razoável, com a consequente cobrança do recurso federal repassado em vão. 

227. Com relação às afirmações da CGUE de que (i) com relação ao monitoramento no Sismob 
“não há obrigatoriedade prevista em portaria do programa UPA” para a rotina de trabalho (e-mails, 

telefonemas e ofícios), e (ii) “está sendo preparada força-tarefa envolvendo cerca de 50 profissionais 
do nível central e dos núcleos regionais do MS para avaliar in loco cerca de 750 UPAs nos próximos 
60 dias” (peça 39, págs. 17 e 18), cabe determinar o envio dos resultados da referida força tarefa, no 

contexto do plano de ação para melhor regulamentar os procedimentos para a supervisão tempestiva 
para identificar as obras em atraso, bem como suas causas e possíveis soluções, incluindo a devida 

regulamentação normativa acerca das formas de monitoramento in loco (frequência das inspeções) e 
acompanhamento via Sismob, por parte das equipes do MS, com o devido arquivamento digital, no 
próprio Sismob, das correspondências trocadas (ofícios e e-mails). 

 

V. Ausência de acessibilidade nas obras   

228. A ausência de acessibilidade nos projetos de obras públicas, ao descumprir a norma 
brasileira NBR 9050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não constitui uma 
falha meramente formal. Há sim flagrante ilegalidade, caracterizada pela inobservância da Lei 

10.098/2000 (art. 3º; art. 11) e do Decreto 5.296/2004 (art. 2º, inciso I; art. 8º; art. 10; art. 11), pois o 
objetivo dos requisitos de acessibilidade é de que ocorra o pleno uso, de maneira autônoma e segura, 

do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos e elementos urbanos.  
229. Cabe ainda ressaltar o compromisso assumido por esta Corte de Contas ao aderir à 
campanha nacional “Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total”, lançada em 

junho/2011. Conforme apontado no trabalho que resultou no Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário, 
dados do censo 2010 do IBGE apontam para quase 46 milhões de brasileiros com alguma deficiência 

(quase 24% da população). O maior contingente apresenta alguma deficiência visual (quase 36 
milhões de pessoas), seguidos de deficiência motora (aprox.14 milhões), auditiva (quase 10 milhões) e 
mental/intelectual (quase 3 milhões).  

230. Além do TCU, também o Supremo Tribunal Federal (STF) tem demonstrado preocupação 
em relação à acessibilidade nas edificações públicas, como bem destacado no relatório consolidado: 

“é dever do Estado-membro remover toda e qualquer barreira física, bem como proceder a reformas e 
adaptações necessárias, de modo a permitir o acesso de pessoas com restrição locomotora à escola 
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pública” (Acórdão RE 440028-STF-1ª turma). 

231. Não é demais ressaltar que, no caso dos estabelecimentos de saúde, o problema não afeta 
apenas as pessoas portadoras de necessidades especiais, como os cadeirantes e os deficientes visuais. 

Os idosos, cuja participação na população brasileira cresce rapidamente no país, também são 
bastante afetados pela sua capacidade locomotora limitada. Até mesmo as mães acompanhadas de 
carrinhos de bebês são afetadas pela falta de acessibilidade de UBS e UPAs. Portanto, quando se 

trata da falta de acessibilidade das unidades de serviços de saúde, a falha se reveste de maior 
gravidade, por se tratar de um serviço público absolutamente indispensável para a qualidade de vida 

dos cidadãos, um verdadeiro direito fundamental. 
232. Por esses motivos, os requisitos de acessibilidade têm sido cobrados em todas as obras 
que fazem parte do ciclo Fiscobras.  

 

V.1. Resumo da situação encontrada – ausência de acessibilidade (Relatório de auditoria, peça 33, 

págs. 39 a 52) 

233. A falha foi observada praticamente na totalidade das obras inspecionadas, sendo 
relatadas as seguintes situações: 

(i) inexistência de rebaixamento nas calçadas de acesso; 
(ii) ausência ou inclinação inadequada das rampas; 

(iii) afundamentos de piso, buracos, passagens em terra; 
(iv) banheiros inadequados (ausência de lavatórios suspensos, barras de apoio em alturas e posições 
inadequadas etc.); 

(v) largura inadequada dos corredores e/ou obstáculos no caminho (como cadeiras de espera);  
(vi) altura excessiva do balcão de atendimento; e 

(vii) ausência de vagas exclusivas no estacionamento.  
234. As fotos apresentadas no relatório consolidado, bem como as demais presentes nos 
relatórios individualizados, contribuem para formar a convicção acerca da gravidade dos fatos. 

235. Na oitiva foi exigida expressa manifestação do Ministério da Saúde quanto as 
providências para adequação das obras listadas na proposta de encaminhamento do relatório de 

consolidação, a qual trazia 30 UBS e 14 UPAs (peça 33, pág. 68) 
 

V.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – ausência de acessibilidade (peça 39, pág. 

18; e peça 44, pág. 12) 

236. Novamente, tanto a CGUE/DAHU quanto o DAB atribuem aos gestores locais todas as 

responsabilidades pela falta de acessibilidade nas obras custeadas pelo programa federal de UPAs e 
UBS, conforme respostas à oitiva (peça 39, pág. 18, e peça 44, pág. 12). Em adição, o DAB informa 
apenas que o MS disponibiliza documento no Sismob com “subsídios” para que os técnicos 

municipais possam considerar a acessibilidade nas UBS, informando que os parâmetros 
recomendados foram baseados no “Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde/Saúde 

da família”, de 2008.  
237. Nenhuma providência foi apresentada no que tange ao necessário acionamento dos 
municípios para a correção dos problemas identificados, seguida do necessário acompanhamento 

para confirmar a efetividade da medida. 
 

V.3. Análise – ausência de acessibilidade  

238. A não inclusão de soluções de acessibilidade, na forma da NBR 9050/2004 da ABNT, 
representa clara afronta à legislação, em especial o art. 11 do Decreto 5296/2004, o qual exige que 

qualquer profissional de engenharia ou arquitetura declare, na Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) de cada obra, respeitar as normas de acessibilidade. Portanto, passados 10 anos da 

edição da legislação pertinente, constatar que a quase totalidade das obras inspecionadas 
apresentavam obstáculos à sua utilização, com segurança e autonomia, por pessoas com deficiência 
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ou mobilidade reduzida justificou o tratamento do problema em achado de auditoria específico.  

239. Pelo exposto, cabe determinação ao Ministério da Saúde para formular plano de ação no 
sentido de cobrar dos gestores municipais, inclusive por meio de inspeções in loco, as soluções para 

os problemas de acessibilidade encontrados, os quais constituem flagrante ilegalidade, abordando as 
medidas, os prazos e os responsáveis pela correção, das irregularidades a seguir, sem prejuízo das 
outras inconformidades apontadas nos relatórios:  

a) a altura excessiva dos balcões de atendimento nas creches (com altura de projeto 20 cm 
acima do previsto na norma, mas executados até mesmo mais altos),  

b) as rampas com declividades acentuadas e larguras excessivas, que impedem o 
cadeirante de subir com autonomia,  
c) as barras de apoio nos banheiros (sanitário, lavatório e chuveiro), em quantidade, 

posição, afastamentos e alturas que não respeitem a norma,  
d) ausência ou inadequação de acesso externo para cadeirantes e pessoas com mobilidade 

reduzida (ou mesmo carrinhos de bebês), eliminando declividades indevidas, degraus e 
obstáculos, desde o portão de entrada da unidade de saúde, no muro de divisa do terreno, 
até a entrada de cada edificação (especialmente no caso de terrenos com declives),  

e) ausência ou inadequações nos pisos podotáteis, os quais devem respeitar a lógica de 
sinalização paradas ante de cada obstáculo móvel ou transponível (como portas ou 

desníveis), ainda cuidando para não haver nenhum obstáculo fixo e instransponível no 
caminho (como bancadas, bebedouros etc.),  
f) ausência de placas de comunicação em linguagem Braille, em todos os ambientes 

(especialmente aqueles que podem oferecer riscos aos deficientes visuais, como 
laboratórios, salas de procedimentos etc.).  

240. O próximo tópico tratará da necessária exigência dos documentos de vinculação da 
responsabilidade técnica, a fim de permitir ao Ministério da Saúde que proceda à verificação do 
adequado cumprimento do disposto no art. 11 do Decreto 5.296/2004.  

 
VI. Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projetos e execução de obras   

241. A elaboração de projetos e orçamentos de obras, além da sua execução e fiscalização do 
ponto de vista da engenharia, é atividade tecnicamente complexa e, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 
da Lei 5.194/1966, deve ser executada por um profissional legalmente habilitado, no caso um 

engenheiro ou arquiteto.  
 Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de 
arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao 
julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem 
profissionais habilitados de acordo com esta lei. 
 Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais 
ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, 
instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os 
subscrever e do número da carteira (...)  

242. Na mesma forma, tem-se o art. 2º da Lei 12.378/2010, fixando as competências dos 
arquitetos registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

243. A Lei 6.496/1977, por sua vez, trata da ART do sistema Confea/Crea, consignando que:  
Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer 
serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 
"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). 
 Art. 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenharia, arquitetura e agronomia. 

244. De modo similar, os arts. 45 a 47 da Lei 12.378/2010 estabelecem o Registro de 
Responsabilidade técnica (RRT) do CAU. 
245. Ademais, não apenas os profissionais, mas também as empresas devem ter sua 
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responsabilidade registrada, conforme Lei 6.839/1980. 

246. As Resoluções do Confea estabelecem procedimentos operacionais para a ART, com 
destaque para as de números 425/1998; 1025/2009; e 1050/2013 (regularização ART).  

247. Além das referidas Leis, o art. 10º do Decreto nº 7983/2013, em substituição aos 
comandos das sucessivas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs), tornou perene as regras e 
critérios para elaboração do orçamento de obras e serviços de engenharia, contratados e executados 

com recursos dos orçamentos da União, exigindo a ART pelas planilhas orçamentárias, inclusive de 
suas eventuais alterações. Por fim, segundo a Súmula do TCU n. 260/2010 "é dever do gestor exigir 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, 
supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela 
elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, 

cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas". 
248. Com base nesses critérios legais e jurisprudenciais, as auditorias de obras do TCU sempre 

exigem dos gestores a apresentação das devidas ARTs/RRTs de projeto e de execução, com vistas a 
estabelecer a claramente responsabilidade técnica, do ponto de vista da arquitetura e de engenharia, 
pelas características de projeto e pela qualidade final da obra.  

 
VI.1. Resumo da situação encontrada – ausência de ARTs (Relatório de auditoria, peça 33, págs. 39 

a 52) 

249. O relatório de consolidação registrou a ausência de ART em 32% dos projetos das obras 
fiscalizadas. Da mesma forma, em 20% das obras da amostra não existia uma ART de execução da 

obra. 
250. Entre as alegações diversas apresentadas às equipes de auditoria para a não existência 

dos documentos indicados estão, principalmente, (i) a utilização de projeto básico padrão de outros 
órgãos, (ii) a perda do documento devido a mudanças nas prefeituras, e (iii) as deficiências nos 
sistemas de arquivamento municipais. 

 

VI.2. Argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde – ausência de ARTs (peça 39, pág. 18; e 

peça 44, pág. 12) 

251. A CGUE/DAHU se absteve de comentários sobre o tópico, reiterando seu posicionamento 
de que cabe integralmente aos gestores locais a preocupação com a execução das obras (peça 39, 

pág. 18).  
252. O DAB, por sua vez, se limitou a informar que “no Sismob não existe obrigatoriedade de 

inserção do Projeto Básico, mas o gestor deve informar o nome do engenheiro responsável pela obra 
no sistema” (peça 44, pág. 12).  
 

VI.3. Análise – ausência de ARTs 

253. Entende-se que as respostas fornecidas por ambas as áreas do Ministério da Saúde são 

insatisfatórias. 
254. A jurisprudência do TCU é farta em reconhecer a necessidade de os órgãos federais 
exigirem a apresentação das ARTs. Como exemplo da importância da ART no tocante à 

responsabilização, tanto do profissional quanto do gestor público que aprova os atos, ou ainda, dos 
gestores que devem supervisionar esse processo, por serem também os responsáveis pela gestão 

compartilhada dos recursos, em particular pela falta de efetividade em decorrência de projetos mal 
feitos ou obras de baixa qualidade de execução. O fundamento legal se encontra na Lei 8.080/1990 
(art. 33, §§ 1º e 4º); e na Lei Complementar 141/2012 (art. 12, §§ 2º e 4º, art. 27, inciso III, e art. 42 – 

SNA deve verificar por amostragem a veracidade das informações do relatório de gestão).  
255. Nessa linha, podem ser citadas as seguintes deliberações: 

a) Acórdão nº 2546/2008 – TCU – Plenário: 

Sumário: 1. Os responsáveis pela elaboração e aprovação de projeto básico inadequado e sem 
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assinatura ou identificação do responsável técnico devem ser sancionados. 

Voto do Relator (Ministro Aroldo Cedraz) 

5.(...) E ainda que se pudesse aceitar que o órgão tenha elaborado o projeto básico, não estaria 
resolvida a questão da ausência de assinatura de profissional qualificado, que possa ser 
responsabilizado pela elaboração do projeto, conforme exigência contida no art. 14 da Lei 
5.194/66. 

(...) 

8. Da mesma forma, a suposta ausência de má-fé ou dolo na conduta dos responsáveis não é fator 
suficiente para afastar a multa imputada por este Tribunal, vez que no caso ora em exame se 
observou a prática de ato de gestão ilegítimo capaz de causar prejuízo ao erário, que só não se 
concretizou em razão da ação efetiva deste Tribunal, o que justifica a manutenção da multa 
prevista no art. 58, III, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. 

b) Acórdão nº 2617/2008 – TCU – Plenário (Ministro Augusto Nardes) 

9.1.2.3. identifique cada peça técnica (plantas, orçamento-base, composições de custos unitários, 
cronograma físico-financeiro etc.) por meio das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos 
responsáveis por sua autoria, e também com a identificação dos últimos revisores, em 
conformidade com a Resolução CONFEA nº 425 (arts. 1º e 2º) e com o § 5º do art. 109 da 
LDO/2009 (Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008); 

(...) 

9.2. alertar (...) de que as razões eventualmente apresentadas por algum licitante para justificar 
propostas contendo preços unitários acima dos adotados no orçamento da licitação (...) devem ser 
elaboradas e assinadas por profissional devidamente habilitado, consoante § 2º do art. 109 da 
LDO/2009, procedimento que não exime os gestores públicos do dever constitucional e legal (art. 
2º da Lei nº 9.784/1999) de motivar seus atos, sendo obrigatória, no processo administrativo, a 
devida formalização da exposição de motivos por parte da autoridade competente, no sentido de 
aceitar ou não as justificativas apresentadas, sob pena de responsabilização; 

c)  Acórdão nº 2293/2012 - TCU – Plenário (Ministro Valmir Campelo) 

Voto  

20. Existe, contudo, a competência dos Conselhos Regionais de Engenharia (CREA) em fiscalizar o 
exercício da profissão, inclusive no que se refere à eventual imperícia profissional. Acredito ser 
indicado, deste modo, que além da exigência da apresentação do memorial técnico obrigatório, que 
se encaminhe cópia do projeto, do relatório de auditoria, bem como desta decisão ao CREA local, 
para as providências que aquele Conselho entender cabíveis. O Código de Ética Profissional dos 
profissionais da rede CONFEA, como se sabe, prevê compromissos com a eficácia profissional e a 
vinculação aos normativos técnicos aplicáveis. 

d) Acórdão nº 641/2007- TCU – Plenário (Ministro Benjamim Zymler) 

9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex que oriente as Unidades 
Técnicas no sentido de que: (...) 

9.2.2. quando detectadas fraudes e desvios de recursos que envolvam a participação de 
profissionais (engenheiros, contadores, médicos etc.) proponham a comunicação aos respectivos 
Conselhos de Registro e Fiscalização de Profissões e a fixação de prazo para que comuniquem, ao 
Tribunal de Contas da União, sobre as providências adotadas em cada caso; 

e) Acórdão nº 2163/2011- TCU – Plenário (Ministro Raimundo Carreiro) 

9.2 alertar (...) de que a ausência de medidas corretivas em relação às irregularidades apuradas no 
presente Relatório de Auditoria, principalmente quanto à correção das deficiências de qualidade 
na obra (...), sujeitará os responsáveis às sanções previstas na Lei 8.443/92; 
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(...) 

9.4 enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam: 

(...) 

9.4.2 ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás - 
Crea/GO, com fulcro no inciso XI do art. 71 da Constituição Federal, para que adote as 
providências que julgar cabíveis em face dos indícios de deficiência na fiscalização da obra (...); 

f) Acórdão nº 1620/2012- TCU – Plenário (Ministro Raimundo Carreiro) 

9.2. determinar (...) : 

9.2.1. efetue um completo inventário das falhas de qualidade existentes na obra e exija da empresa 
contratada a reconstrução ou correção de todas as estruturas, vedações (alvenarias) e 
acabamentos executados em desconformidade com os projetos e com as especificações técnicas e 
normas da ABNT, contrariando o previsto nos arts. 69 e 76 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º da Lei nº 
4.150/62; 

9.2.2. sem prejuízo de franquear previamente a oportunidade de contraditório e ampla defesa, para 
os serviços não corrigidos na forma do subitem anterior, exija da empresa contratada a 
apresentação de laudo técnico de perito habilitado, com emissão de anotação de responsabilidade 
técnica (ART), indicando se os defeitos construtivos resultantes do inventário do item anterior, (...), 
não afetarão a durabilidade das obras e a segurança dos futuros prédios; 

9.2.3. abstenha-se de receber, provisoriamente ou definitivamente, qualquer parcela da obra até 
que todos os problemas relatados sejam corrigidos e que o Tribunal se manifeste a respeito; 

9.2.4. instaure, desde já, procedimento administrativo para apurar as responsabilidades quanto às 
falhas na construção do empreendimento, franqueando previamente à contratada a oportunidade 
de contraditório e ampla defesa, e avalie a aplicação das penas cabíveis previstas na avença e na 
legislação; 

9.2.5. apresente ao CREA-MG representação formal para que avalie a atuação dos responsáveis 
técnicos pela obra, em face das possíveis infrações às Leis nºs 4.150/62, 5.194/66, 6.496/77 e ao 
código de ética profissional; 

256. Em face do exposto, em particular quanto às deficiências dos municípios de arquivar 

documentos de tamanha importância para fins de definição de responsabilidades técnicas, cabe, com 
fundamento na Lei 8.080/1990 (art. 33, §§ 1º e 4º) e na Lei Complementar 141/2012 (art. 12, §§ 2º e 
4º, art. 27, inciso III, e art. 42),  determinar ao Ministério da Saúde que implemente no Sismob campo 

próprio para inserção das ARTs/RRTs digitalizadas (arquivos PDF), devidamente assinadas, tanto 
para (i) estudos, projetos e orçamentos (nas suas mais diversas disciplinas, como arquitetura, 

estrutura, instalações diversas etc.), quanto para (ii) a execução (pelos engenheiros da construtora) e 
ainda para (iii) a fiscalização das obras (pelos engenheiros das prefeituras), passando também a 
exigir a inserção desses documentos no Sismob como condicionante para liberação da 2ª parcela dos 

recursos. Isso porque a sistemática atual, de mera inserção de um único nome no Sismob, não se 
mostra adequada se desacompanhada de documento que comprove que o profissional, ou mais de um, 

conforme o caso, realmente está ciente da responsabilidade que lhe é atribuída, e a aceita, para todos 
os efeitos legais. 
 

VII. Ausência de iniciativas de sustentabilidade nas obras   

257. Um ponto abordado no relatório de consolidação, mas que não chegou a constar da 

oitiva, por não ter caracterizado irregularidade grave, foi a não identificação de práticas referentes à 
sustentabilidade das edificações de UPAs e UBS.  
258. Os principais exemplos de ajustes de projetos que poderiam exercer efeito benéfico nas 

obras já concluídas, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também de redução de custos de 
operação, dizem respeito à previsão de dispositivos economizadores de água (temporizadores de 
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torneiras, válvulas de descargas de bacias sanitárias com reguladores de fluxo, sistema de 

aproveitamento da água da chuva, reuso de água para irrigação de jardins etc.) e de energia elétrica 
(temporizadores de lâmpadas em ambientes externos, painéis aquecedores solares, em detrimento de 

chuveiros elétricos, ventilação natural em substituição à mecanizada, equipamentos com selo Procel 
categoria “A” etc.), hoje inexistentes de forma sistêmica nos programas de construção de novas UPAs 
e UBS, mas apenas como iniciativas isoladas (em alguns estados, como SP, MT e PI, conforme peça 

33, pág. 53).  
259. Já no tocante às obras em execução, não foram observadas práticas ambientalmente 

recomendadas para o descarte de materiais (resíduos de cerâmicas, madeira, cimento, aço), muito 
menos de reciclagem desses resíduos. Acerca do reaproveitamento de materiais, em algumas obras 
foram observadas formas e escoramentos metálicos, cujo reuso é significativamente maior do que as 

mesmas peças em madeira.  
260. A título de exemplo dos ganhos que podem ser obtidos pelas práticas de reciclagem de 

materiais em obras, podem ser citados os dados oriundos de reportagem intitulada “Hoje é dia de 
obra”, do programa “Como Será?” de 30/8/2014, da rede Globo de televisão, segundo os quais 
somente 3% dos resíduos não seriam recicláveis, sendo os demais  segregados em: (i) 50% de 

resíduos de concreto e alvenaria, (ii) 30% de madeira, (iii) 10% de gesso, e (iv) 7% de plástico ou 
metal, os quais podem ser triturados e transformados em novos materiais de construção, ou 

combustíveis em caldeiras. Ainda na mesma reportagem, conforme opinião da especialista Ana Lobo 
(coordenadora de meio ambiente da empresa Cofix Construções, do Rio de janeiro), a partir de 
práticas de sustentabilidade a madeira de uma obra pode ser reaproveitada entre 8 e 20 vezes. Depois 

desse período de uso, pode ser triturada e se transformar em móveis, ou em “cavaco de madeira”, a 
alimentar os fornos que fabricam telhas e tijolos cerâmicos.   

261. No caso dos projetos-padrão, o relatório de auditoria registra algumas iniciativas, como 
previsão de (i) torneiras de fechamento automático e (ii) sistemas de aproveitamento de águas da 
chuva, com a ressalva que não há informações acerca dos parâmetros de dimensionamento em função 

das condições climáticas regionais, nem a respeito do uso esperado para essas águas (TC 
011.014/2014-8, peça 32, pág. 44). Em resposta, o Ministério da Saúde informou que cada ente é o 

responsável por adaptar o projeto à sua realidade. 
262. Cabe portanto, considerando a incumbência legal de estabelecer padrões de qualidade e 
parâmetros de custos que caracterizam os bens vinculados à assistência à saúde (Lei 8080/1990, art. 

15, inciso V), recomendar ao Ministério da Saúde que estimule iniciativas de conscientização quanto 
ao uso racional dos recursos durante as obras, além de estimular o emprego de soluções de 

engenharia para reduzir o consumo de água e energia durante toda a vida útil das edificações de 
UPAs e UBS, reduzindo ainda os montantes financeiros de custeio repassados pelo próprio 
Ministério. 

 
VIII. Preços de UPAs e UBS em construção acima dos parâmetros de expeditos do mercado (R$/m²) 

e sobrepreços nos projetos padrão para futuras contratações 

263. Primeiramente, cabe esclarecer que, como forma de manter a parcimônia na quantidade 
de questões de auditoria constantes da matriz de planejamento de cada obra auditada, de modo a 

permitir uma ampliação na quantidade de obras, a presente FOC optou por, excepcionalmente, não 
empreender análises de preços individualizadas para cada uma das 154 obras da amostra. Contribuiu 

para essa decisão o fato de não haver projetos e orçamentos minimamente padronizados, de modo que 
o tempo disponível para a conclusão da auditoria não permitiria análises de preço em quantidade 
significativa de obras, a permitir a extrapolação das conclusões para o programa como um todo.  

264. Pelos motivos expostos, se optou por outro tipo de abordagem: (i) para as obras em 
andamento, a comparação dos preços globais entre obras do próprio estado, parametrizados pela 

área construída (R$/m²), a fim de identificar eventuais inconsistências frente ao mercado regional; e 
(ii) a análise mais aprofundada dos orçamentos dos projetos padrão em desenvolvimento pelo 
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Ministério da Saúde. 

265. É o que se passa a detalhar. 
 

VIII.1. Análises de preços paramétricos das obras em andamento  

266. Embora a análise expedita constante do item VIII do relatório consolidado (peça 33, págs. 
54 a 56) tenha apontado que algumas obras da amostra da FOC apresentam preços paramétricos 

(R$/m²) que estão mais de 20% acima das médias de mercado para os respectivos estados (atingindo 
patamares superiores a 70% em alguns casos), o Ministério da Saúde, por ocasião da manifestação à 

íntegra do relatório preliminar consolidado, não comentou nada a respeito do ponto. 
267. Com efeito, cabe destacar que, ao promover o encaminhamento interno aos departamentos 
competentes, a Secretária de Atenção à Saúde Substituta cuidou de sintetizar os principais pontos do 

relatório de consolidação que deveriam ter sido objeto de comentários, dentre os quais se encontrava 
a questão dos preços: “à verificação em relação ao montante gasto com as unidades de saúde, notou-

se que algumas obras podem estar com preços acima do mercado, por apresentarem preços que 
chegaram a estar até 73% acima de média de seus estados e 111% com relação à média de todos” 
(peça 39, pág. 21, e peça 44, pág. 32, destaques acrescidos). Ao final dessa exposição, a SAS requereu 

do DAHU e do DAB: (i) “manifestação expressa” a respeito do relatório de auditoria do TCU, “sob 
pena de futura responsabilização de gestor desta Pasta Ministerial” e (ii) “que cada Departamento 

apresente plano de contingência para verificar e sanar os achados de auditoria, a fim de 
respondermos satisfatoriamente ao Tribunal de Contas da União e evitarmos recomendações 
posteriores” (peça 39, pág. 21, e peça 44, pág. 32; destaques acrescidos).  

268. Como visto, os repasses do Ministério são limitados, conforme disposto no art. 5º da 
Portaria GM/MS 340/2013 para as UBS (Porte I = R$ 408 mil; Porte II = R$ 512 mil; Porte III = R$ 

659 mil; e Porte IV = R$ 773 mil) e no art. 12 da Portaria GM/MS nº 342/2013 para as UPAs (Porte I 
= R$ 2,2 milhões; Porte II = R$ 3,1 milhões; e Porte III = 4 milhões). Em adição, no caso das obras 
já habilitadas e em andamento, há que se ressaltar que tanto o art. 12, parágrafo único, da Portaria 

GM/MS 342/2013 (UPAs) quanto o art. 5º, §1º, da Portaria GM/MS 340/2013 (UBS), registram ser 
obrigação do órgão tomador dos recursos (estados, municípios ou DF), complementar os recursos 

federais caso o valor final das obras ultrapasse os limites estabelecidos.  
269. No entanto, o apontamento é válido na medida em que a ausência de controle por parte do 
MS quanto ao eventual aumento do valor final dessas obras traz o sério risco de não conclusão, como 

aconteceu em alguns casos identificados na consolidação da auditoria, para os quais as causas de 
paralisação estariam relacionadas à insuficiência de recursos de contrapartida por parte dos 

municípios (peça 33, págs. 18 e 19). Ressalte-se ainda a competência para estabelecer parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência à saúde, atribuída ao Ministério da Saúde por meio do art. 15, 
inciso V, da Lei nº 8080/1990. 

270. Por todo o exposto, cabe determinar ao Ministério que apresente plano de ação, 
identificando prazos e responsáveis, com vistas a (1) estabelecer normativos a fixar limites para os 

preços finais das obras de UPAs e UBS, com base no SINAPI, conforme estabelecido no Decreto nº 
7.983/2013, obrigando os gestores a justificar os preços globais porventura acima dos patamares de 
mercado, acompanhado de garantias a mitigar os riscos de eventual insuficiência de contrapartida, a 

afetar a conclusão da obra com qualidade e nos prazos pactuados; e que (2) inclua no Sismob: (2.i) 
um campo específico a registrar o preço paramétrico R$/m² de cada obra, a partir dos dados 

preenchidos nos campos já existentes (valor global e área construída), bem como (2.ii) controles 
automatizados que calculem a mediana dos preços globais paramétricos em cada estado, para que 
sejam emitidos alertas aos gestores (municipais e do Ministério) caso o preço de determinada obra 

exceda a faixa de variação razoável para aquele mercado, a ser definida em função das estatísticas 
regionais. 

 

VIII.2. Análises de preços dos projetos padrão  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 034.411/2013-5 

 

54 
 

271. O relatório da consolidação da FOC também traz um resumo dos trabalhos realizados na 

auditoria específica sobre os projetos padrão (TC 011.014/2014-8), a qual contou com aprofundada 
análise de preços a beneficiar todas as contratações futuras com base nesses orçamentos. Embora 

tivesse mencionado o trabalho sobre os projetos-padrão, o relatório de consolidação da FOC não 
apresentou propostas naquela ocasião, pois o relatório daquela auditoria se encontrava em fase final 
de revisão (peça 33, pág. 59). 

272. Mostrando a importância da padronização, cabe recordar trecho do Voto condutor do 
Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário (TC 011.581/2013-1, peça 41): 

12. Destaco que o ministério informou que está elaborando projetos padronizados para as 
Unidades de Pronto Atendimento, o que deve mitigar a deficiência de projeto das obras futuras. 
Assim, concordo com a proposta da unidade técnica, no sentido de que o ministério também deva 
elaborar minuta de edital e de contrato, aumentando a segurança quanto à contratação das 
futuras unidades.  

13. Ainda sobre a padronização, observo que o art. 29, inciso IV, da Lei 12.462/2011, que instituiu 
o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), estabeleceu como procedimento auxiliar 
das licitações regidas por tal normativo o Catálogo Eletrônico de Padronização, que, nos termos 
do art. 33, caput e §1º, tem potencial para otimizar as contratações e diminuir o risco para a 
administração pública por meio de soluções padronizadas. 

273. Inicialmente, acerca do trabalho de auditoria nos projetos-padrão, cabe ressaltar que a 

equipe registrou como limitações aos exames conduzidos nas auditorias: (i) “o longo prazo para 
entrega das informações pedidas”; (ii) “o desencontro entre áreas internas do Ministério da Saúde; e 
(iii) “o não atendimento a algumas solicitações pontuais, sem que tenham sido apresentadas 

justificativas para isso, por exemplo, a inexistência das informações” (TC 011.014/2014 -8, peça 32, 
pág. 9). Tais constatações por si só já corroboram as outras relatadas nesta instrução, no sentido de 

que o Ministério da Saúde ainda tem muita a evoluir na organização de suas áreas internas, com 
vistas a racionalizar processos e prestar serviços e informações de formas mais ágeis.  
274. Ao analisar diversos aspectos dos projetos-padrão, a equipe identificou a possibilidade de 

economias que chegam a R$ 185 milhões, considerando os quantitativos estabelecidos inicialmente na 
ata de registro de preços do Ministério da Saúde.  

275. Em resposta à oitiva determinada por meio do despacho lançado pelo Exmo. Ministro-
Relator naqueles autos, formalizada pelo ofício nº 590/2014-TCU/SecobUrban (TC 011.014/2014-8, 
peças 35 e 36), o Ministério apresentou respostas em quatro oportunidades: (i) Nota Técnica sem nº 

do DAB (de 10/9/2014, em resposta intempestiva à manifestação do relatório preliminar); (ii) Nota 
Técnica Conjunta nº 06/2014, da CGMAP/SAA/SE/MS e do GAB/SE, em nome de Diretor de 

Programas, da Secretaria Executiva; (iii) nova Nota Técnica Conjunta nº 07/2014, da 
CGMAP/SAA/SE/MS, do GAB/SE e do GAB/SAS/MS, em nome da Sra. Secretária Executiva; e (iv) 
nova Nota Técnica, sem nº, do DAB, de 27/11/2014 (TC 011.014/2014-8, peças 37, 38, 44, 46). 

Observa-se, contudo, que todas elas apresentam conteúdo praticamente similar. 
276. No tocante às questões de preços, informa o Ministério que, em virtude da licitação obter 

sido fracassada, todos os apontamentos serão considerados nas revisões de preços, incluindo (i) itens 
anteriormente omissos (projetos, sondagens e fundações), (ii) revendo o cronograma físico-financeiro 
(que estão sendo adequados aos prazos máximos estabelecidos pelos editais), além de (iii) apropriar 

ganhos de escala, de acordo com atualização do quantitativo de demanda por quantidades de UPAs e 
UBS (TC 011.014/2014-8, peça 37, págs. 7 e 8; peça 38, págs. 5, 10 e 11). Ressalta apenas que o 

cálculo dos benefícios (R$ 185 milhões) não se aplica às novas configurações (as quais ainda não 
estão finalizadas, impedindo novos cálculos da economia gerada pelas ações de controle). 
277. Também no tocante aos demais aspectos que podem restringir a competitividade e reduzir 

descontos na licitação, o Ministério informa que redistribuirá o quantitativo de obras em cada lote, 
com vistas a mitigar o efeito da concentração de muitas obras em um único lote (TC 011.014/2014-8, 

peça 37, pág. 4; peça 38, pág. 4). 
278. Pelo exposto, cabe apenas determinar o envio de plano de ação a fim de que os resultados 
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dessas novas ações de revisão de projetos e orçamentos pelo MS possam ser devidamente monitorados 

por esta SeinfraUrbana e oportunamente apreciados pelo Tribunal no âmbito do TC 011.014/2014-8, 
o qual também cuidará de discutir as questões de legalidade afetas ao uso do RDC.  

 
IX. Sistemática de repasse fundo a fundo para a construção de UPAs e UBS e as responsabilidades 

do FNS/Ministério da Saúde na transferência e controle da movimentação financeira até a efetiva 

aplicação dos recursos da União (TC 011.581/2013-1, peça 44): 

 

279. Os resultados da auditoria acerca dos projetos-padrão e das Atas de Registro de Preços 
para obras públicas que contam com recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS – UO 36901), por 
meio das funcionais programáticas nº 10.301.2015.12L5.0001/2014 (Construção e Ampliação de 

Unidades Básicas de Saúde – UBS – Nacional; com dotação do PLOA 2015 de R$ 704,6 milhões) e nº 
10.301.2015.12L4.0001/2014 (Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA – Nacional; com dotação do PLOA 2015 de R$ 146 milhões), são objeto de 
processo apartado (TC 011.014/2014-8). Contudo, pela sua conexão, a presente instrução não pode 
deixar de avaliar as respostas à oitiva do Ministério da Saúde naqueles autos, a fim de dar maior 

robustez às propostas de mérito no âmbito destes autos.  
280. Em particular, cabe ressaltar que, em praticamente todas as manifestações do Ministério 

da Saúde, tema recorrente diz respeito à forma de operacionalização do repasse de recursos federais, 
por meio da sistemática “fundo a fundo”. Como as conclusões acerca das responsabilidades do 
Ministério da Saúde na fiscalização e controle desses recursos federais têm impacto direto nas 

propostas de encaminhamento desta instrução, os principais argumentos daquele órgão, na defesa 
pela manutenção da sistemática nos atuais moldes, serão apreciados neste tópico. Por outro lado, por 

se afastar do escopo dos achados da FOC em discussão, não serão objeto desta instrução as análises 
dos demais argumentos especificamente relacionados às interpretações legais do Ministério acerca da 
aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), como a viabilidade de adoção de 

contratação integrada combinada com sistema de registro de preços para execução de obras públicas.   
281. As auditorias empreendidas por estas Corte de Contas têm identificado que o Ministério 

da Saúde sempre opta pela modalidade fundo a fundo com o objetivo de se eximir da obrigação de 
realizar a análise das prestações de contas nos casos de convênios e outros instrumentos congêneres 
(peça 33, pág. 17). Assim, a questão do repasse fundo a fundo para as obras de UPAs foi assim 

enfrentada por meio do Voto condutor do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário (auditoria de 
qualidade das obras de UPAs – Fiscobras 2013): 

15. Concluindo a análise da oitiva do ministério, observo que os recursos têm sido repassados da 
união para os demais entes por meio de transferências fundo a fundo , sob a alegação de que a 
Portaria 1.020/2009 permitiria tal modalidade.  
16. Ocorre que, em que pese prever que a origem dos recursos para a construção de Unidades de 
Pronto Atendimento seria do Fundo Nacional de Saúde, a Portaria 1.020/2009, no seu art. 6º, §3º, 
estabelece a transferência fundo a fundo somente para as despesas com custeio das unidades.  

17. Assim, entendo que os repasses de recursos da união para os demais entes que objetivem a 
construção de Unidades de Pronto Atendimento são transferências voluntárias e devem ser 
realizados sob a égide da Portaria Interministerial 507/2011. (destaques acrescidos) 

282. Em que pese a Portaria nº 1.020/2009, de 13/5/2009, mencionada na manifestação do 

Ministério naqueles autos, ter sido revogada pela Portaria nº 1.601, de 7/7/2011, a qual passou a 
estabelecer as diretrizes para a implantação das UPAs, os arts. 4º e 5º da Portaria de 2011 ratificam 

que os repasses dos incentivos financeiros de investimento e custeio para a “UPA Nova” serão 
efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde “de forma regular e automática”. 
283. Diante do exposto, merece detida análise o posicionamento da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Saúde, por meio do Parecer nº 3404/2014/COGEJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU/var, 
anexo à Nota Técnica nº 07/2014 da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (TC 011.014/2014-

8, peça 44), em resposta às colocações do relatório da auditoria efetuada nos projetos padrão. Isso 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 034.411/2013-5 

 

56 
 

porque, embora o parecer jurídico aborde como seu assunto principal “Regime Diferenciado de 

Contratações. Contratação Integrada e Sistema de Registro de Preços. Fiscalização finalística do 
Ministério da Saúde no âmbito da execução de programas de governo”, o conteúdo da manifestação 

dedica pouco mais de 30% às questões do RDC, para dedicar os outros 70% de seu conteúdo para 
efetuar “considerações preliminares” acerca da defesa da sistemática de repasse fundo a fundo. 
284. Para fins de análise, os argumentos da Conjur-MS serão divididos em tópicos. Após cada 

um deles, serão analisados os argumentos apresentados, à luz de interpretação sistêmica (i) da 
Constituição Federal, (ii) da legislação pertinente (notadamente as Leis 8.080 e 8.142, ambas de 

1990, e Lei Complementar 141/2012), (iii) dos normativos do próprio Ministério (Portarias para os 
programas de UPAs e UBS, com destaque para a 204/2007, e as 340 e 342/2013) e (iv) da 
jurisprudência do TCU. Ao final, apresenta-se a conclusão que trará embasamento às propostas de 

encaminhamento, com vistas a oferecer solução para a problemática relacionada à forma de controle 
dos resultados advindos dos recursos federais transferidos a municípios e estados pelo Fundo 

Nacional de Saúde, no âmbito dos programas de expansão da infraestrutura da saúde, notadamente 
UBS e UPAs. 
 

IX.1. Da competência do TCU para fiscalizar os recursos federais (repasse fundo a fundo): suposta 

usurpação de competências dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais  

 
285. Após registrar que o art. 5º, inciso VII, da Lei Orgânica do TCU, objetivando fixar a 
jurisdição desta Corte de Contas, utilizou tão somente os termos “convênios, acordos, ajustes ou 

outros instrumentos congêneres”, nada falando sobre os repasses fundo a fundo, a Conjur-MS 
apresenta a definição que entende pertinente para o termo “convênio” (conforme Decreto 

6.170/2007), para então concluir: “é evidente que as transferências (ou repasses) de recursos fundo a 
fundo, de forma regular e automática, não podem ser enquadradas como ‘outros instrumentos 
congêneres’, (...) a fim de justificar a competência do TCU para fiscalizar a execução dos mesmos” 

(TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 19, destaques acrescidos).  
286. A Conjur-MS chega a reconhecer a existência de jurisprudência do TCU sobre o tema, 

mas a afasta por entender ter sido superada a partir de 2012, nos seguintes termos (TC 011.014/2014 -
8, peça 44, pág. 17): 

13. (...) o relatório de auditoria do TCU consigna que "existe respaldo legal e jurisprudência do 
TCU para imputar tanto ao gestor local como ao gestor federal as responsabilidades por possível 
dano que venha a ocorrer no uso dos recursos públicos federais, ainda que transferidos pela 
modalidade de fundo a fundo (Decisões 506/1997 e 449/1998, do Plenário do TCU". Nesse 
particular, insta salientar que tais precedentes são deveras antigos e não se afiguram parâmetros 
adequados para análise atuais, especialmente considerando-se a vigência recente da Lei 
Complementar 141/2012.  

287. Para reforçar o argumento de que não cabe competência ao TCU para fiscalizar os 

repasses fundo a fundo, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a Conjur-MS acrescenta que o 
art. 17, § 3º, da Lei Complementar nº 141/2012, dispõe que o Poder Executivo federal “manterá (...) 

os Tribunais de Contas de cada ente da Federação informados sobre o montante de recursos previsto 
para transferência da União” (destaques acrescidos).  
288. Ainda com base nesse dispositivo da LC 141/2012, apesar de reconhecer que “não se 

discute que a origem dos recursos (...) seja federal”, a Conjur-MS apresenta sua opinião de que o 
legislador federal teria conscientemente transferido responsabilidade aos TCEs e TCMs, retirando 

tais responsabilidades do TCU, para fiscalizar a aplicação desses recursos federais fundo a fundo, 
nos seguintes termos (TC 011.014/2014-8, peça 44, págs. 20 e 22): 

22. Ora, a própria intelecção dos dispositivos supracitados deixa claro que a vontade do 
legislador foi de atribuir a competência pela fiscalização dos recursos da União repassados pelo 
Ministério da Saúde de forma regular e automática, na sistemática fundo a fundo, dentro do 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), aos respectivos Tribunais de Contas dos entes da 
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federação beneficiados, uma vez que tais recursos se encontram em seus respectivos fundos de 
saúde e sob a responsabilidade de execução de seus respectivos gestores. 
23. Essa atribuição de competência nos parece, inclusive, lógica, tendo em vista a literalidade 
desses dispositivos e os preceitos constitucionais e legais atinentes à espécie. O art. 75 da 
Constituição Federal estabelece, categoricamente, em consonância com o princípio da simetria, 
que as disposições referentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, bem como aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
(...) 
31. (...) Uma vez transferidos os recursos federais, ainda que de forma condicionada ao 

cumprimento de determinada obrigação, a execução desse recurso para o atingimento da 
finalidade da transferência fica a cargo do ente beneficiário e não da União. A esta só interessa a 
satisfação da obrigação. Destarte, é coerente que a fiscalização da execução dos recursos federais 
transferidos fique sob a responsabilidade do Tribunal de Contas com "jurisdição" sob o ente 
beneficiário, restando à União e ao Tribunal de Contas responsável pela fiscalização de seus 
recursos tão somente o controle finalístico. 
32. Destarte, a partir de uma análise sistemática das normas constitucionais e legais atinentes à 
discussão em pauta, entende-se que as competências fiscalizatórias do Tribunal de Contas da 
União, fixadas no art. 71 da Constituição Federal, devem ser interpretadas de forma a não 
usurpar as competências dos Tribunais de Contas dos demais entes da federação, asseguradas 
pelo art. 75 da mesma Carta Constitucional. 

289. Apesar da regra geral defendida no parecer jurídico (no sentido de que o TCU não teria 
jurisdição sobre os repasses fundo a fundo), reconhece a Conjur-MS que o art. 18, parágrafo único, 
da Lei Complementar nº 141/2012, “autoriza, em situações especiais, que os recursos federais sejam 

repassados, por meio de transferência voluntária realizada entre a União e os demais entes da 
Federação”, para então interpretar que, somente nesses casos, seria “inquestionável a competência 

do TCU para fiscalizar plenamente (controle de execução e de finalidade) as transferências da 
União” (TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 21, destaques acrescidos).  
290. Outro argumento utilizado pela Conjur-MS para continuar a defesa pelo afastamento da 

competência do TCU é o de que, com base no art. 11 da Lei nº 4.320/1964, “as transferências 
obrigatórias sui generis implementadas no âmbito do SUS [mediante fundo a fundo] são, para fins de 

fiscalização, receitas dos respectivos entes beneficiários” (TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 22, 
destaques acrescidos). 
291. Sintetizados os principais argumentos lançados pela Conjur-MS na tentativa de afastar a 

competência desta Corte de Contas na fiscalização plena dos recursos federais transferidos, na 
modalidade fundo a fundo, passa-se à análise deste ponto. 

 
IX.1.1. Análise – competência do TCU sobre os recursos federais repassados para a execução de 

obras de UPA e UBS 

292. A Competência do TCU será analisada sobre três vertentes: (i) a sua Lei Orgânica; (ii) a 
sua jurisprudência pacificada; e (iii) a Lei Complementar nº 141/2012.  

 

IX.1.1.1 – competência do TCU sob a ótica da sua Lei Orgânica 

293. A douta Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde inicia o questionamento da 

competência desta Corte de Contas para fiscalizar os repasses na modalidade fundo a fundo (de 
forma regular e automática), por meio de interpretação do art. 5º, inciso VII, da Lei nº 8.443/1992 

(Lei Orgânica do TCU), registrando que a Lei teria sido silente quanto à essa nova “modalidade”.  
294. Primeiramente, cabe ressaltar que o inciso I do mesmo art. 5º da LO-TCU reafirma 
jurisdição do TCU sobre “qualquer pessoa física, órgão ou entidade (...) que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 
ou que, em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária”, de modo que, reconhecido que os 

recursos são federais, a discussão sobre a nomenclatura da forma de repasse desses recursos, para 
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fins de delimitação da jurisdição do TCU, passa a ser irrelevante. 

295.  O fato de a Lei Orgânica do TCU não ter expressamente adotado, em 1992, o termo 
“repasse fundo a fundo”, provavelmente se deve à conjuntura da época, no sentido de que tal 

modalidade não movimentava tanto volume de recursos como hoje movimenta, especialmente ao 
incluir a execução de obras. De qualquer modo, o referido texto legal não impede que a nova 
“modalidade” de transferência de recursos federais seja compreendida dentro da expressão “outros 

instrumentos congêneres”, conforme cautelosa previsão do legislador, a fim de abarcar justamente 
novas modalidades futuras de repasses. Isso porque não há dúvidas de que a transferência de vultosos 

recursos para projetos e obras que fazem parte de Programa Federais de expansão da infraestrutura 
física (UPAs e UBS), contando inclusive com funcionais programáticas específicas nas sucessivas Leis 
Orçamentárias Anuais (LOAs), possui “o mesmo gênero”, ou seja, é instrumento similar às demais 

formas de transferências de recursos da União, exigindo, portanto, um ajuste prévio formal e o 
controle da movimentação de recursos, até a prestação final de contas. 

 

IX.1.1.2 – competência do TCU sob a ótica da sua jurisprudência 

296. Discorda-se da opinião do MS de que a Decisão 506/1997-TCU-Plenário não teria 

validade perante a edição da Lei Complementar 141/2012.  
297. Primeiramente, confira-se que, após aprofundado estudo com vistas a avaliar a 

competência do TCU na fiscalização da aplicação de recursos orçamentários federais repassados a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, para financiamento das atividades hospitalares e 
ambulatoriais vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, contando inclusive com aprovação do 

MP/TCU, esta Corte de Contas assim deliberou:  
1 - firmar entendimento sobre a matéria em questão, no sentido de que os recursos repassados 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, constituem 
recursos federais e que, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização desta Corte as ações e os 
serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União 
mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal; 
(...) 
3 - dar conhecimento da Decisão ora proferida ao Exmo. Sr. Ministro de Estado de Saúde, para 
fins de Supervisão Ministerial, (...) encaminhando ainda cópia do Relatório/Voto que a 
fundamentaram; 

 

298. Do relatório e Voto da Decisão 506/1997 podem ser extraídos os seguintes trechos de 
interesse, a fim de explicar o encadeamento lógico adotado na interpretação dos dispositivos 

constitucionais e legais que levaram ao convencimento do Plenário do TCU acerca de sua 
competência fiscalizatória, dentre os quais se destaca a Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde): 

 
4.3.5 No que se refere à prestação de contas e à fiscalização dos recursos repassados, é relevante 
citar as seguintes normas que dispõem sobre o assunto: 
(...) 
e) Lei nº 8.080, de 19.09.90 –  
'Art. 16 - À direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS compete: 
............................................................... 
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 
competências estaduais e municipais; 
............................................................... 
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do 
SUS em todo o Território Nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal. 
..............................................................' 
'Art. 33, § 4º - O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e 
Municípios. Constada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério 
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da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.' 
 
4.3.6 Quanto às competências e à jurisdição Tribunal, no que tange à matéria em comento, é bom 
reler o que dispõe a Constituição Federal, a Lei nº 8.443, de 16.07.92, Lei Orgânica do TCU - 
LOTCU (...): 
a) CF 'Art. 71 O Controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
............................................................... 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
............................................................... 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 
Técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
............................................................... 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
.............................................................'. 
b) LOTCU 'Art. 4º O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, em todo o 
território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. 
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 1º desta Lei, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária; 
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao 
Erário; 
............................................................... 
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município; 
.............................................................'.  
Art. 41 Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal 
efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 
sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial: 
............................................................... 
IV - fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 
.............................................................'. 
(...) 
4.3.7.4 Ainda sobre esta matéria, o Exmº Sr. Ministro-Relator Marcos Vinícios Vilaça pronunciou-
se nos seguintes termos no voto que fundamentou a Decisão nº 576/93 - Plenário - Ata nº 62/93:  
'26. O que se pretende demonstrar é que a Constituição Federal estabeleceu a descentralização 
das ações e serviços públicos de saúde, mas não a descentralização do controle e da fiscalização 

na aplicação dos recursos.  
'27. A não ser, é claro, que se altere a Constituição na Secção da Repartição das Receitas 
Tributárias (art. 157 a 159) e se estabeleça que os recursos destinados à saúde pertencem a 
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, a exemplo dos Fundos de Participação.' 
4.3.7.5 Desta feita, os recursos transferidos pela União aos demais entes da Federação por 
intermédio do SUS não se constituem em receita própria destes, uma vez que não se trata, por 
óbvio, de arrecadações de tributos estaduais ou municipais nem tão pouco das transferências 

constitucionais instituídas nos arts. 157 a 159 da Carta Magna. De fato, trata-se de recursos 
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federais e por conseguinte, os responsáveis por sua aplicação estão sujeitos à jurisdição do 
Tribunal de Contas da União, a quem compete, para assegurar a eficácia do controle e para 
instruir o julgamento das contas, efetuar a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, 
praticados pelos responsáveis, por força no disposto no art. 71, incisos II e VI da Constituição 
Federal, arts. 4º, 5º, inciso VII e 41, inciso IV da Lei nº 8.443, de 16.07.92 (...).  
(...) 
4.3.7.7 É evidente, portanto, que a Administração não pode dispensar a prestação de contas dos 
recursos repassados por força do princípio esculpido no parágrafo único do art. 70 da 
Constituição Federal, (...). Mais que isso, cabe à Direção Nacional do SUS e ao Ministério da 
Saúde a fiscalização do sistema, como determinado na Lei nº 8.080/90, arts. 16, XVII e 33, § 4º 
(4.3.5, e). As disposições do art. 3º da Lei nº 8.142/90 (4.3.1.3) e do art. 46 da Lei nº 8.931/94 
(4.3.2.4, b) no sentido de que as transferências em questão sejam feitas através de repasses diretos 
e automáticos Fundo a Fundo não significam que as mesmas devam ser procedidas sem cobertura 
convenial (ou outro instrumento congênere) ou sem posterior prestação de contas, mas 
simplesmente determinam o mecanismo operacional por meio do qual essas devem ser realizadas. 

 

299. Observa-se, portanto, que as deliberações do TCU sobre sua competência para 
fiscalizações sobre os repasses fundo a fundo, ao menos desde a Decisão 576/1993-Plenário, estão 

fortemente lastreadas na Constituição Federal e na Lei 8.080/1990, a qual, frise-se, não foi revogada 
pela LC 141/2012 (fundamento legal mencionado pela Conjur-MS para justificar a tese de caducidade 
da jurisprudência do TCU).  

300. Resta ainda suficientemente claro da decisão, inclusive de seus fundamentos, que os 
recursos federais repassados não podem ser entendidos como receita dos entes que os recebem, pois a 

Constituição Federal aborda os direitos de estados, DF e municípios às parcelas da arrecadação da 
União, em seção específica dedicada à repartição de receitas tributárias (Seção VI, arts.157 a 159, 
tratando inclusive do FPE e do FPM), e não na seção dedicada à saúde (Seção II, arts. 196 a 200). 

Por esse motivo, a interpretação da Conjur-MS de que o art. 11 da Lei 4.320/1964 (classificação de 
receitas entre corrente e de capital) estabeleceria que as transferências da União seriam todas, 

necessariamente, receitas dos demais entes, se mostra inadequada face à leitura sistêmica do disposto 
na Constituição Federal. 
301. Por outro lado, a Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012, mencionada pela Conjur-MS 

em boa parte de sua argumentação, dispõe em síntese sobre (i) os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pelos entes federativos em ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo (ii) critérios 

de rateio e (iii) as “normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) 
esferas de governo”.  
302. Primeiramente, o caput do art. 17 deixa claro que tanto o art. 18 (mencionado pelo 

parecer do MS) quanto o art. 22 (não mencionado) tratam de formas de repasse, e não do controle da 
sua efetiva aplicação. No que tange ao controle, o art. 17 expressamente remete ao art. 35 da Lei 

8.080/1990 (dispositivo não citado na manifestação da Conjur-MS), o qual, (i) em seu caput, indica a 
necessidade de análise técnica de projetos (pelo MS) para definir os recursos a serem transferidos 
pela União; e (ii) em seu § 6º, expressamente reforça a ampla e irrestrita atuação do controle externo 

(e interno) na gestão dos recursos transferidos (recursos sobre a ótica de quem os envia, União, não 
de quem os recebe), inclusive no que tange à necessária imputação de penalidades caso verificada 

irregularidade.  
303. Apesar do exposto, há ainda o argumento da Conjur-MS, de que a atuação do TCU na 
fiscalização da movimentação financeira e no controle da execução das obras custeadas com recursos 

federais usurparia competências dos demais Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, o que exige 
análise. 

 

IX.1.1.3 – competência do TCU sob a ótica da Lei Complementar nº 141/2012 

304. O §3º do art. 17 da LC 141/2012 foi expressamente mencionado pela Conjur-MS para 

defender que a competência da fiscalização dos recursos federais teria sido transferida, pelo 
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legislador federal, do TCU para os TCEs e TCMs.  

305. Contudo, da leitura sistêmica da Seção II da LC 141/2012 (movimentação dos recursos da 
União), percebe-se que a “informação” que deve ser mantida atualizada pelo MS junto aos Tribunais 

de Contas diz respeito tão somente ao volume de recursos repassados, a fim de que esses órgãos, 
cumprindo com as respectivas missões institucionais, verifiquem se tal montante é coerente com os 
valores mínimos que devem ser repassados pela União, conforme normas de cálculo estabelecidas 

pela própria LC 141/2012. Ou seja, é interesse dos estados e municípios fiscalizar se porventura estão 
recebendo recursos a menor de que deveriam e, portanto, as respectivas casas legislativas, apoiadas 

pelos Tribunais de Contas que as auxiliam, devem fazer tal fiscalização.  
306. Portanto, resta evidente que em nenhuma passagem desse dispositivo legal (art. 17, §3º) é 
dada margem à interpretação de que o Ministério da Saúde, ao manter órgãos de outros entes 

informados (no espírito de compartilhamento da gestão do SUS) caracterizaria intenção do legislador 
de repassar também a competência do TCU pela fiscalização e controle da boa e regular aplicação 

desses recursos federais nas ações e sistemas de saúde. Ao contrário, o Congresso Nacional chamou 
para si a atribuição de fiscalização, com auxílio do TCU. 
307. Conforme arts. 25, 27, 38 e 40 da LC 141/2012, os quais não fizeram parte da 

manifestação da Conjur-MS no que tange à sua defesa pela suposta falta de jurisdição do TCU. Ou 
seja, a própria Lei Complementar nº 141/2012 traz uma série de comandos justamente reforçando, e 

não afastando, a competência do controle externo da União (assim como do controle interno) para 
fiscalizar o uso dos recursos públicos em sua esfera de competência, senão vejamos: 

Art. 25. (...).  
Parágrafo único. Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de suas atribuições, verificar a 
aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde de cada ente da Federação 
sob sua jurisdição [Logo, o TCU fiscaliza recursos da União, assim como os TCE os recursos 
próprios dos estados e os TCMs, quando existirem, os recursos dos cofres municipais], sem 
prejuízo do disposto no art. 39 [Ministério da Saúde manterá sistema de registro eletrônico 
centralizado das informações da execução orçamentária da saúde, consolidando dados dos três 
entes, garantido o acesso público] e observadas as normas estatuídas nesta Lei Complementar. 
Art. 27. Quando os órgãos de controle interno do ente beneficiário, do ente transferidor [CGU] ou 
o Ministério da Saúde detectarem que os recursos previstos no inciso II do § 3º do art. 198 da 
Constituição Federal [recursos da União] estão sendo utilizados em ações e serviços diversos dos 
previstos no art. 3º desta Lei Complementar, ou em objeto de saúde diverso do originalmente 

pactuado, darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público competentes, de acordo 
com a origem do recurso [recursos da União = TCU e MPU], com vistas:  
I - à adoção das providências legais, no sentido de determinar a imediata devolução dos referidos 
recursos ao Fundo de Saúde do ente da Federação beneficiário, devidamente atualizados por 
índice oficial adotado pelo ente transferidor, visando ao cumprimento do objetivo do repasse;  
II - à responsabilização nas esferas competentes. [logo, considerando o plural, fica claro que não 
é apenas uma esfera, mas sim duas: a que repassa – a União - e a que recebe os recursos] 
(...) 
Art. 38. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de 
auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da 
Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das 

normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:  
(...) 
II - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;  
III - à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as 
regras previstas nesta Lei Complementar;  
IV - às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;  
V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  

 (...) 
Art. 40. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
disponibilizarão, aos respectivos Tribunais de Contas, informações sobre o cumprimento desta Lei 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198§3ii
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Complementar, com a finalidade de subsidiar as ações de controle e fiscalização.  
Parágrafo único. Constatadas divergências entre os dados disponibilizados pelo Poder Executivo e 
os obtidos pelos Tribunais de Contas em seus procedimentos de fiscalização, será dado ciência ao 
Poder Executivo e à direção local do SUS, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, sem 

prejuízo das sanções previstas em lei.  

 
308. Logo, resta claro, também pela Lei Complementar 141/2012 (arts. 27, 38 e 40), que o 

Tribunal de Contas competente para fiscalizar se os recursos estão sendo bem movimentados e 
adequadamente utilizados nos fins a que se propõem, em particular para avaliar se estão sendo 
usados “em objeto diverso do originalmente pactuado” é o da “origem dos recursos”, e não o do 

beneficiário, ou seja, se os recursos são federais, a competência é indiscutivelmente do TCU. 
309. Em adição, tem-se que o art. 1º da Lei 8142/1990 estabelece claramente que o SUS 

contará com instâncias colegiadas, mas sem prejuízo das funções do legislativo, dentre as quais se 
encontra o controle externo. 
310. De todo o exposto, depreende-se que a conclusão da consultoria jurídica do MS, no 

sentido de que, “a vontade do legislador” na LC 141/2012 teria sido a de atribuir a competência do 
Congresso Nacional, com auxílio do TCU, para fiscalizar os recursos da União aos Tribunais de 

Contas de estados e municípios, com as devidas vênias, não merece prosperar.  
 
IX.2. Alcance e formas do controle exercido pelo TCU na fiscalização dos recursos federais 

repassados fundo a fundo: “controle finalístico” x “controle da movimentação financeira” 

311. Além de discutir a competência do TCU para fiscalizar os repasses fundo a fundo, a 
Conjur-MS apresenta sua opinião também sobre a forma com que essa fiscalização do TCU deveria 

ser empreendida, nos seguintes termos (TC 011.014/2014-8, peça 44, págs. 17, 18 e 21): 
15. Verifica-se que os recursos transferidos por meio de blocos de financiamento guardam a 
devida observância às finalidades que lhes compete, qual seja, as que integram a Função Saúde. 
Quanto às subfunções, como se pode aferir do esposado às linhas anteriores, estas se submetem a 
controle finalístico pelo Ministério da Saúde, ou seja, as metas e diretrizes estipuladas no Plano de 
Saúde e na respectiva Programação Anual de Saúde são posteriormente monitoradas e avaliadas 
pelo Relatório Anual de Gestão. Desta forma, a aplicação dos recursos transferidos por blocos de 
financiamento não se vincula ao quantitativo aplicado em cada ação ou serviço, mas, antes, se as 
finalidades estipuladas foram alcançadas com a aplicação daqueles recursos.  
(...) 
26. Acredita-se que a fiscalização do TCU deve se processar da mesma forma que a do Ministério 
da Saúde, ou seja, sob um prisma finalístico e não de execução. O TCU, assim como o Ministério 
da Saúde, deve fiscalizar se a finalidade pactuada com o correspondente ente da federação 
beneficiário do recurso federal foi alcançada, e não se o meio por ele empregado para a 
consecução da finalidade foi adequado. No âmbito dessa competência concorrente, competiria ao 
TCU a fiscalização da efetividade da aplicação dos recursos federais transferidos na consecução 
da ação ou serviço público de saúde que a fundamentou, assim como a apuração da conduta do 
gestor federal na cobrança do cumprimento dos termos pactuados para transferência dos 
recursos. Ao Tribunal de Contas do ente beneficiado competiria a fiscalização da execução 
propriamente dita dos recursos, ou seja, se o modus operandi foi adequado ou não. 
(destaques acrescidos) 

312. Em síntese, defende a Consultoria Jurídica que, uma vez estabelecidas as metas e 
diretrizes estipuladas (i) no Plano de Saúde e (ii) na Programação Anual de Saúde, o Ministério da 
Saúde deve realizar controle, a posteriori, meramente “finalístico”, avaliando se as metas foram 

atingidas e as diretrizes respeitadas. Defende, portanto, que os recursos fundo a fundo “não se 
vinculam” a quantitativos aplicados em cada ação ou serviço, apesar de reconhecer a existência de 

um “termo pactuado”. Assim, acredita que a fiscalização exercida, tanto pelo MS quanto por esta 
Corte de Contas, por meio de competências “concorrentes”, deveria se processar sempre da mesma 
forma, ou seja, a posteriori, e não concomitante à aplicação dos recursos (execução das obras, no 
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caso das UPAs e UBS). Não caberia portanto ao TCU questionar o “meio” empregado para atingir 

os fins traçados pela política.  
 

IX.2.1. Análise – formas de controle do Ministério da Saúde e do TCU 

313. Para a análise serão segregados os comentários sobre as competências do Ministério e as 
do Tribunal de Contas da União. 

 

IX.2.1.1. Atuação do Ministério da Saúde 

314. Em primeiro lugar, no que tange à forma de atuação do Ministério da Saúde, é necessário 
esclarecer que apenas o “controle finalístico” não se mostra suficiente para cumprir as atribuições 
dadas ao órgão pela legislação, senão vejamos. 

315. Inicialmente, cabe ressaltar que o art. 7º da Lei nº 8.080/1990 (lei orgânica da saúde) 
estabelece que as ações e serviços públicos de saúde que integram o SUS devem obedecer a vários 

princípios, dentre os quais se encontra (inciso XIII): “organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos”. Logo, tem-se que a observância aos meios 
empregados por União, estados e municípios tem status de princípio do SUS, com o declarado 

objetivo de se evitar duplicidade de recursos empregados a uma mesma finalidade, que, em última 
instância, pode ser traduzido como a aplicação do princípio constitucional da eficiência (art. 37 da 

CF/1988), ou seja, agir com economicidade, eliminando os desperdícios dos recursos já são tão 
escassos.   
316. Foi com base nesse e nos demais princípios do SUS que o art. 16, incisos II, XIII, XVII e 

XIX, da mesma Lei Orgânica da Saúde estabeleceu que o Ministério da Saúde, responsável pela 
direção nacional do SUS (conf. art. 9º, inciso I), não deve agir como mero repassador de recursos 

federais aos demais entes da federação, mas ir além, (i) participando também da implementação das 
políticas que formula, (ii) prestando cooperação técnicas aos demais entes, “para o aperfeiçoamento 
da sua atuação institucional”, (iii) acompanhando, controlando e avaliando as ações e os serviços de 

saúde, (iv) estabelecendo um Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e coordenando a “avaliação 
técnica e financeira do SUS em todo o território nacional em cooperação técnica com os estados, 

municípios e distrito federal”, nos termos regulamentados pelo Decreto nº 1.651/1995. 
317. No que tange à cooperação técnica, cabe lembrar que o art. 17, § 2º, da Lei 
Complementar nº 141/2012 registra que os investimentos em saúde devem ser geograficamente 

alocados visando reduzir desigualdades na oferta, em consonância com art. 1º, inciso III, da mesma 
LC, o qual por sua vez, segue o disposto no art. 198, § 3º, da Constituição Federal/1988. Para 

garantir a redução dessas desigualdades regionais é que existe a necessidade de cooperação técnica 
do MS com os demais entes federativos, para fins da boa alocação dos recursos, notadamente no caso 
de vultosos investimentos federais para obras de UPAs e UBS.  

318. Acerca do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), cuja responsabilidade de coordenar é, 
frise-se, do Ministério da Saúde, cabe destacar o disposto no referido decreto regulamentador:  

Art. 2º O SNA exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS as atividades 
de: 
I - controle da execução, para verificar a sua conformidade com os padrões estabelecidos ou 
detectar situações que exijam maior aprofundamento; 
II - avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua 
adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade; 
III - auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e jurídicas, 
mediante exame analítico e pericial. 
Parágrafo único Sem embargo das medidas corretivas, as conclusões obtidas com o exercício das 
atividades definidas neste artigo serão consideradas na formulação do planejamento e na 
execução das ações e serviços de saúde. 
(...) 
Art. 6º A comprovação da aplicação de recursos transferidos aos Estados e aos Municípios far-se-
á: 
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I - para o Ministério da Saúde, mediante: 
a) prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados a convênio, acordo, ajuste ou outro 
instrumento congênere, celebrados para a execução de programas e projetos específicos; 
b) relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, se repassados diretamente do 
Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde; (destaques acrescidos) 

319. É nítido, portanto, que o Decreto estabeleceu atribuições ao SNA do SUS para controle da 
execução, incluindo análise de processos, verificação de conformidade (para que haja garantia de 

resultados que respeitem os princípios da eficiência, eficácia e efetividade). Ou seja, a análise do s 
meios, não dos fins. Não é por outro motivo que o voto condutor da Decisão 506/1997 ressaltou o que 
a própria Lei nº 8.080/1990 expressamente já estabelecia: 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta 
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos 
Conselhos de Saúde. 
§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, 
de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da 
Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. 
(...) 
§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada 
a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as 
medidas previstas em lei. 

320. Em adição ao exposto, apenas a título ilustrativo, tem-se que, no controle sobre os 

serviços ofertados pela iniciativa privada, quando estes são contratados para complementar o SUS, a 
Lei 8.080/1990 estabelece uma adequada relação entre as atividades de meio (garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro) e sua importância para os resultados finalísticos (garantia da qualidade): 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida 
neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em 
demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados.  
§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do 
contrato (destaques acrescidos) 

321. Esse trecho da lei, embora aplicável à relação do SUS com a iniciativa privada, mostra 

que cabe à direção nacional do SUS, exercida pelo Ministério da Saúde, a fundamentação de seus 
atos em análises econômico-financeiras, ou seja, por meio de atividades técnicas “de meio” 

(demonstrativo econômico-financeiro), pois só assim é possível garantir os resultados esperados: a 
efetiva qualidade da execução dos serviços de saúde prestados à população. Não há razão para se 
entender que, na sua relação com os demais entes, a direção nacional do SUS tenha que agir de modo 

diverso, deixando de controlar o equilíbrio econômico-financeiro do processo. 
322. Seguindo esse mesmo raciocínio, no sentido de que é necessário avaliar os meios 

empregados (financeiros, humanos, patrimoniais), com vistas a garantir a qualidade final do serviço 
prestado, é que se dá a atuação do Tribunal de Contas da União. Portanto, ao defender que o controle 
exercido pelo TCU deve ser exclusivamente “de fim”, e não de meio, a Consultoria Jurídica do MS 

quer, na prática, restringir os trabalhos do TCU apenas à análise das prestações de contas (controle a 
posteriori), e não à realização de levantamentos, auditorias e inspeções (controle concomitante à 

realização das despesas), com vistas a garantir a efetividade do controle externo. 
 

IX.2.1.2. Atuação do TCU 
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323. O entendimento da Conjur-MS, com as devidas vênias, além de fugir à lógica da garantia 

da efetividade do controle, está frontalmente contrário a todo o arcabouço constitucional e legal 
vigente, pois (i) no tocante à Constituição Federal, porque o seu art. 71, inciso IV, institui que 

compete ao TCU realizar, por iniciativa própria ou das casas do Congresso Nacional, as inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; e (ii) quanto à 
legislação, porque a Lei 8.443/1992 estabelece que, além do julgamento das Contas (ação posterior à 

realização das despesas), por meio de processos de tomada ou prestação de contas (conforme Título II 
– Capítulo I), ao TCU compete realizar uma série de fiscalizações de atos e contratos (ações 

concomitantes à realização das despesas), a fim de assegurar a eficácia do controle e instruir o 
julgamento das contas (conforme Título II – Capítulo II – Seção IV, arts. 41 a 47).  
324. Logo, resta suficientemente claro que o TCU pode e deve realizar auditorias e inspeções, 

com vistas ao controle preventivo de irregularidades na aplicação de recursos federais. Há que se 
ressaltar ainda que o controle preventivo não pode ser confundido como controle prévio, ou seja, não 

pode ocorrer em momento anterior ao da realização do ato administrativo, o que significaria 
confundir as funções de controle com as próprias funções de execução. É denominado “preventivo” 
no sentido de que, a partir da realização do ato ou contrato, as medidas corretivas podem ser 

tempestivamente implementadas, antes de realizada toda a despesa, momento a partir do qual somente 
a competente tomada de contas especial poderá reverter o dano ao erário (medida remediadora). 

325. Em complemento, cabe ressaltar que, no caso concreto, a conduta das equipes do Tribunal 
foi justamente a de dar maior enfoque no controle de resultados. Por essa razão se justifica que, nesta 
auditoria temática, embora o TCU possua competência para tal, não foram esmiuçados os detalhes de 

licitação de cada uma das obras, ou ainda todos os aditivos contratuais e medições e pagamentos. Ao 
contrário, foi objetivo do planejamento da auditoria verificar se as obras estão sendo entregues no 

prazo e na qualidade esperada, a um preço justo, e ainda, quais seriam as eventuais causas do não 
alcance desses objetivos. E o resultado apurado foi justamente no sentido de que o atingimento das 
metas quantitativas e qualitativas não vem ocorrendo nos programas das UPAs e UBS, pois, como 

mostrado nas auditorias de 2013 e 2014, abundam obras paralisadas, em atraso ou finalizadas com 
péssima qualidade. 

326. Por fim, ao defender que TCU exerça apenas o controle finalístico, abrindo mão de suas 
prerrogativas constitucionais e legais, é possível interpretar que estaria também a Conjur-MS 
confundindo as atribuições deste órgão auxiliar do Congresso Nacional (que é verdadeiro titular do 

controle externo) inclusive com as atribuições de outros órgãos legalmente criados para exercer 
controles finalísticos específicos no âmbito do SUS, quais sejam, os Conselhos de Saúde, conforme 

ressaltado na Lei Complementar nº 141/2012: 
Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o 
relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o 
relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas 
condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e 
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  

327. Portanto, de todo o exposto conclui-se que os argumentos da Conjur, no sentido de que o 

Ministério e o TCU não devem empreender controle dos meios (e quantidades) empregadas para a 
execução das obras de UPAs e UBS, não merece prosperar.  
 

IX.3. Gestão do SUS: atribuições centralizadas no Ministério e atividades de gestão compartilhada 

(cooperação técnica e financeira) - possibilidade de responsabilização dos gestores do Ministério da 

Saúde 

328. A Conjur-MS apresenta ainda alguns argumentos no sentido de que os gestores do 
Ministério da Saúde não poderiam ser solidariamente responsabilizados pelos atos praticados pelos 

gestores estaduais e municipais, nos seguintes termos (TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 23): 
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33. Ademais, mesmo que não se comungue com o entendimento acima esposado, é certo que não 
pode o gestor federal ser solidariamente responsabilizado pela execução dos recursos transferidos, 
eis que a fiscalização do correto emprego destes será realizada em caráter finalístico, reservando-
se ao gestor estadual a responsabilidade pela fiscalização da aplicação dos valores. 
34. Se, à revelia da exposição acima, as conclusões apontarem no sentido de que a 
responsabilidade pela fiscalização da execução, em relação aos recursos oriundos do orçamento 
da União, é do TCU, ao menos que se resguardem as responsabilidades dos gestores federais, que 
não podem ser onipresentes na fiscalização da efetiva execução dos recursos transferidos, sendo 
suficiente se entender que são responsáveis, tão somente, pela fiscalização do cumprimento das 
condições pactuadas para transferência dos recursos e a consecução de suas finalidades 
(destaques acrescidos) 

329. Essa opinião da Conjur-MS é compartilhada pela Coordenadora da CGUE/DAHU/SAS, 
conforme Nota Técnica nº 565/2014 (peça 39, pág. 19): 

O SUS tem como princípio legal a descentralização da gestão, entendida corno processo de 
transferência de responsabilidade de gestão para os municípios, atendendo as determinações 
constitucionais e legais que o embasam e que definem atribuições comuns e competências 
especificas a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Constituição Federal, Lei 8080 de 
1990, Normas Operacionais, Decreto 7508 de 2011- e outras normativas). Existe a autonomia, 
competência e responsabilidade dos entes federativos, que pressupõe que cada um cumpra o que 
lhe é de competência. Responsabilizar o Ministério da Saúde a assumir competências de outros 
entes federativos fere o previsto nas normativas e leva ao retrocesso dos princípios do SUS , além 
de resultar em criação de superestrutura centralizada para dar conta de funções de gestores 
estaduais e municipais em cada município e Estado. Assim, compreende-se que a competência de 
contratar, monitorar e garantir a qualidade e temporalidade da execução das obras das Unidades 
de Pronto Atendimento, cabe ao gestor proponente da proposta, cabendo ao Ministério da Saúde 
esgotar todos os recursos de gestão e eventualmente financeiros, para garantir o apoio a execução 
das propostas, e o cumprimento da função assistencial das UPA. (destaques acrescidos) 

330. Em síntese, o Ministério da Saúde, com o apoio de sua Consultoria Jurídica, infere que 
que a intenção de cobrar a responsabilidade dos gestores do Ministério levaria a “retrocesso dos 

princípios do SUS”, além da criação de uma “superestrutura centralizada”, na tentativa de garantir 
uma “onipresença” de fiscais federais na fiscalização da efetiva execução dos recursos transferidos.  
 

IX.3.1. Análise – gestão compartilhada no âmbito do SUS 

 

331. A Lei nº 8.080/1990 estabelece, em seu art. 8º que “as ações e serviços de saúde, 
executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (...) serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente”. Interpretando tal dispositivo, tem-se que a 

execução no âmbito das cidades, por meio das respectivas prefeituras, se dá em um nível mais 
próximo dos cidadãos, portanto de menor complexidade (que abrange poucos elementos ou partes) do 

que a execução no âmbito nacional, cuja competência de direção é do Ministério da Saúde (art. 9º, 
inciso I), demonstrando o nível de complexidade crescente, conforme previsto no art. 8º da Lei, 
demonstrando que a lei prevê que todas as esferas de ação atuam na execução, tanto de ações quanto 

de serviços. 
332. Percebe-se, portanto que o legislador, ciente da natural dificuldade de manutenção de 

uma estrutura minimamente adequada em nível municipal, ao menos para a grande maioria dos 5.570 
municípios brasileiros, estabeleceu uma hierarquia, e consignou expressamente uma descentralização 
“político-administrativa” a esses municípios.  

333. Como se observa, a descentralização aos municípios não abrange toda e qualquer ação de 
saúde. Passa-se a demonstrar a diferença entre uma “ação” e um “serviço” de saúde e o que a Lei 

efetivamente propões para descentralizar aos municípios.  
 
IX.3.1.1. Descentralização de serviços de saúde aos municípios 
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334. Conforme a lei Orgânica da Saúde, tem-se que: 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde (...) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos (...) obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
(...) 
IX - descentralização político-administrativa, (...): 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

(...) 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população; 
(...) 
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde; 
(...) 
IV - executar serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; 
d) de saneamento básico; e 
e) de saúde do trabalhador; 
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 

335. Conforme visto, a Lei estabelece uma clara distinção entre os termos “ação” de saúde e 
“serviço” de saúde (art. 7º, caput). Cabe então interpretar a intenção do legislador ao transferir aos 

municípios apenas os serviços (art. 7º, inciso IX, alínea “a”). Além disso, o art. 18, inciso I, nada fala 
sobre os municípios terem como obrigação primordial “gerir e executar” as “ações” de saúde. A 
letra da lei registra que as “ações” serão planejadas, controladas e avaliadas pelos municípios. O 

mesmo não vale para os serviços, que serão, na letra da Lei, “geridos e executados” pelos municípios. 
Por esse motivo se desenvolve o raciocínio a seguir, com foco exclusivo no objeto desta instrução: 

programas de construção de novas UPAs e UBS. 
336. É possível interpretar que, no contexto legal, a expressão “ação de saúde” possui um 
escopo mais amplo, referindo-se a genericamente a qualquer investimento público que tenha por 

objetivo resultar em melhoria dos índices de distribuição e de qualidade de atendimento na saúde da 
população. Já o termo “serviço”, na perspectiva de sua diferenciação em relação às ações, diz 

respeito às atividades desempenhadas diretamente junto ao público alvo, servindo-o por meio de mão 
de obra e materiais (insumos e equipamentos), ou seja, atividades finalísticas. Em outras palavras, a 
“ação” é gênero, sendo um “meio” que permite a execução do “fim”, que é o “serviço” que é espécie 

da ação.  
337. Por esse motivo o art. 18, inciso IV, elenca uma série de serviços que o município deve 

executar, sem efetuar qualquer menção, em nenhuma das alíneas “a” a “e”, às obras de construção 
de novos estabelecimentos de saúde, investimentos em infraestrutura, portanto “de meio” (ação), e 
não “de fim” (serviço). A mais, o art. 18, inciso V, apenas transfere aos municípios a “execução de 

política” de insumos e equipamentos para a saúde, que são produtos acabados, no sentido de que 
esses produtos possam ser alocados nos locais em que mais são necessitados (política de distribuição 

para reduzir as carências regionais).  
338. Com efeito, a execução de uma obra pública é tarefa técnica sabidamente complexa. Uma 
obra de engenharia civil é a alteração do ambiente pelo homem (sumário do Acórdão n. 2470/2013-

TCU-Plenário), sendo também entendido como um projeto, de resultado incerto, no qual se pagam 
parcelas hoje, objetivando a entrega futura de um bem. Ou seja, em nada se assemelha a execução de 

uma obra à aquisição de produtos industrializados prontos, como os insumos e equipamentos de 
menor porte voltados para a saúde (ex.: aparelhos de medição de pressão, respiradores artificiais 
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etc.).  

339. Dado que a Lei orgânica da saúde não define expressamente que cabe aos municípios a 
total responsabilidade de executar obras (uma ação, não um serviço de saúde), não pode o Ministério 

conferir tal interpretação. Ao contrário, conforme o trecho destacado anteriormente, o art. 7º, inciso 
XI, mesmo no tocante aos serviços de saúde, ressalta como princípio a “conjugação de esforços” 
entre os entes, incluindo a União, no tocante não apenas aos recursos financeiros, mas também aos 

tecnológicos, materiais e humanos.  
 

IX.3.1.2. Centralização das informações de todo o SUS no Ministério da Saúde e obrigação de 

acompanhamento de todo o fluxo financeiro, até a destinação final 
340. Além do exposto, em nível de princípios do SUS estabelecidos na Lei nº 8.080/1990, deve 

ser observada também a Lei Complementar nº 141/2012, a qual estabelece as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas, inclusive a obrigatoriedade de todo o fluxo financeiro, desde a 

origem até a destinação final: 
Art. 13. (VETADO).  
§ 1º (VETADO).  
§ 2º Os recursos da União previstos nesta Lei Complementar serão transferidos aos demais entes 
da Federação e movimentados, até a sua destinação final, em contas específicas mantidas em 
instituição financeira oficial federal, observados os critérios e procedimentos definidos em ato 
próprio do Chefe do Poder Executivo da União.  
§ 3º (VETADO).  
§ 4º A movimentação dos recursos repassados aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios deve realizar-se, exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem 
bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor.  
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração 
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade 
orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, (...).  

341. Percebe-se, portanto, que a LC 141/2012, faz clara distinção entre as atividades de 
“transferência” de recursos (fundo a fundo) e sua “movimentação até sua destinação final”. 

Considerando que “não se presumem na lei palavras inúteis” (verba cum effectu, sunt accipienda), a 
unidade gestora denominada Fundo Nacional de Saúde, deve estabelecer os devidos mecanismos de 

acompanhamento e controle da movimentação até a destinação final, a fim de dar pleno cumprimento 
à Lei, ou seja, até a sua efetiva aplicação. Observa-se que o temo “aplicação” é usado nos arts. 2º e 
3º da LC 141/2012, admitindo-se o uso de recursos fundo a fundo para investimentos na rede física 

(inclusive obras). Ocorre que “transferir” é diferente de “aplicar” o recurso, conforme distinção do 
art. 38, que usa o termo transferência aos fundos para o inciso IV e o termo aplicação de recursos 

vinculados em seu inciso V. A propósito, a própria Conjur-MS adota o termo “aplicação” para 
designas as atividades do Ministério (TC 011.014/2014-8, peça 33, pág. 23, parágrafo 33). 
342. Ainda sobre a discussão acerca do grau de centralização de atribuições conferido ao 

Ministério da Saúde, cabe ressaltar que o art. 39 da LC 141/2012 expressamente atribui relevante 
papel na centralização das informações de execução dos orçamentos da saúde no Ministério da 

Saúde, e, por óbvio, o órgão deve manter estrutura compatível com as atribuições legais a ele 
impostas: 

Art. 39. Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas de 
cada ente da Federação, o Ministério da Saúde manterá sistema de registro eletrônico 
centralizado das informações de saúde referentes aos orçamentos públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluída sua execução, garantido o acesso público às 
informações.  
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§ 1º O Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops), ou outro sistema que 
venha a substituí-lo, será desenvolvido com observância dos seguintes requisitos mínimos, além de 
outros estabelecidos pelo Ministério da Saúde mediante regulamento:  
I - obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios;  
(...) 
VI - integração, mediante processamento automático, das informações do Siops ao sistema 
eletrônico centralizado de controle das transferências da União aos demais entes da Federação 
mantido pelo Ministério da Fazenda, para fins de controle das disposições do inciso II do 
parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal e do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.  
(...) 
§ 5º O Ministério da Saúde, sempre que verificar o descumprimento das disposições previstas 
nesta Lei Complementar, dará ciência à direção local do SUS e ao respectivo Conselho de Saúde, 
bem como aos órgãos de auditoria do SUS, ao Ministério Público e aos órgãos de controle interno 
e externo do respectivo ente da Federação, observada a origem do recurso para a adoção das 
medidas cabíveis.  

343. E mais: o acompanhamento de toda a movimentação de recursos, desde a origem no FNS 
até o destino final, não deve ser meramente documental, cabendo, sim, quando necessário, 

acompanhamento presencial, cuja atribuição, nos termos da mesma LC 141/2012, é da Auditoria do 
SUS (SNA): 

Art. 42. Os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão verificar, pelo sistema de amostragem, o 
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, além de verificar a veracidade das informações 
constantes do Relatório de Gestão, com ênfase na verificação presencial dos resultados 
alcançados no relatório de saúde, sem prejuízo do acompanhamento pelos órgãos de controle 
externo e pelo Ministério Público com jurisdição no território do ente da Federação.  

 

IX.3.1.3. Responsabilidade dos gestores federais pela boa e regular aplicação dos recursos da União 
344. No tocante à responsabilização de gestores públicos do Ministério da Saúde, preocupação 

exarada na manifestação jurídica da Conjur-MS, cabe destacar que, além de todo o arcabouço legal e 
jurisprudencial já mencionado nesta instrução (Lei orgânica do TCU, Acórdão nº 641/2007, dentre 

outros), no sentido de que os agentes públicos que atuam nos órgãos federais podem e devem ser 
responsabilizados, tanto quando praticarem atos contrários às normas quanto nos casos em que, por 
omissão, deixarem de praticar as atribuições que lhe competem. A própria LC 141/2012 

expressamente estabelece os critérios de responsabilização e de sanção: 
Art. 46. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, o 
Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais 
normas da legislação pertinente.   

345. Em adição, a importância de se acompanhar toda a movimentação financeira dos recursos 
do SUS, independentemente da origem, a fim de garantir que não haja qualquer tipo de desvio de 
finalidade, sob pena de sanção, se faz presente no art. 52 da Lei nº 8.080/1992, que expressamente 

registra: 
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas 
ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei. 

346. Por fim, cabe registrar que a jurisprudência desta Corte de Contas é farta no sentido de 
que o Tribunal pode aplicar sanções a qualquer gestor envolvido na cadeia de responsabilidade da 

aplicação dos recursos públicos federais que, por ação ou omissão, der causa a prejuízo ao erário. A 
título de exemplo, cabe trazer recente discussão a respeito da atribuição e da responsabilidade dos 
engenheiros da Caixa Econômica Federal no âmbito dos Contratos de Repasse, nos quais aquela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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instituição bancária atua como mandatária da União, fiscalizando in loco a aplicação dos recursos 

repassados a estados e municípios. Questionados pelos advogados que defendiam os interesses do 
corpo de engenheiros da instituição, no sentido de que aqueles profissionais recebiam audiências 

como pessoas físicas, quando em tese quem deveria responder pelos problemas seria a pessoa jurídica 
da CEF, o Acórdão nº 942/2014-TCU-Plenário, assim deliberou: 

9.4. comunicar: 
 9.4.1. a Caixa Econômica Federal que o TCU poderá, a seu critério, nos casos de 
responsabilização individual dos profissionais da Caixa, promover a oitiva da instituição para que 
se manifeste, de forma preliminar ou concomitantemente às audiências sobre as irregularidades 
apontadas nas fiscalizações, de modo a elidir eventuais pontos conflitantes entre a 
responsabilização individual dos profissionais e a responsabilização institucional da empresa, em 
observância ao art. 250, inciso V e § 6º, do Regimento Interno do TCU; 
(...) 
 9.5. determinar à Segecex que oriente as suas unidades sobre o entendimento exposto no 
item 9.4.1. acima. 

IX.3.1.4. Exemplo de jurisprudência acerca da forma esperada de exercício da cooperação técnica 

entre União e outros entes federativos, com vistas ao atingimento das metas estabelecidas para 

expansão da infraestrutura: caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)  

 

347. O processo 007.116/2013-6 traz auditoria temática na área de expansão da infraestrutura 
do ensino básico no país. Pela sua pertinência, cabe trazer alguma argumentação a reforçar ainda 

mais o papel da União nos casos em que a atribuição é compartilhada com outros entes federativos. 
348. Para tanto, a título de exemplificação, cabe relembrar alguns trechos do Voto condutor do 

Acórdão n. 2580/2014-TCU-Plenário, a fim de perceber as atitudes esperadas do órgão federal 
quando a legislação expressamente lhe atribui a obrigação de exercer suas atribuições por meio de 
assistência técnica (cooperação) com os demais entes federativos.  

349. O voto ainda expõe a forma de controle exercida pelo TCU, no tocante a se preocupar, 
sim, com os resultados da política (controle finalístico), mas compreendendo que, para isso, em 

virtude da realidade que se impõe (com obras inacabadas ou que não entram em funcionamento), 
cabe o estudo das verdadeiras causas dos problemas, que impedem a efetividade das políticas 
públicas federais, a fim de criar mecanismos de prevenção, o que acaba por exigir a atuação em 

etapas intermediárias do repasse dos recursos.  
350. E tal atribuição de controle dos repasses por óbvio não pode ser apenas do órgão de 

controle externo. Antes disso, conforme exaustivamente exposto nesta instrução, deve o Ministério da 
Saúde, como gestor nacional (FNS), bem como todos os demais entes partícipes do Sistema Único de 
Saúde refletir sobre as respectivas estruturas de governança, no espirito de compartilhamento da 

gestão. 
351. Confira-se os comentários exarados pela Corte de Contas no caso da educação, que são 

igualmente válidas para o caso da saúde: 
 

2. O Proinfância é um programa federal de assistência técnica e financeira aos municípios e ao 
Distrito Federal, baseado no dever do Estado em promover a garantia de educação infantil, em 
creches e pré-escolas, gratuitamente, às crianças de zero a cinco anos de idade. Tal política 
pública insere-se no objetivo do Governo Federal de apoiar os municípios na melhoria da 
infraestrutura escolar.  
3. As escolas são construídas, basicamente, por meio de um dos três mecanismos: (i) no primeiro 
(menos frequente), o próprio convenente elabora os projetos (com base nos manuais do FNDE) e 
providencia a respectiva licitação; (ii) no segundo, apesar de continuar licitando a contra tação 
das creches, a municipalidade utiliza projetos-padrão elaborados pelo FNDE, promovidas 
eventuais adaptações necessárias à realidade local; e (iii) finalmente, no terceiro, a contratação 
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da obra ocorre por meio de adesão à Ata Registro de Preços, cuja licitação é realizada pelo 
próprio Fundo, na chamada “compra nacional” (art. 88, inciso VII, do Decreto 7.581/2011).  
4. Observo que a elaboração de projetos-padrão facilita o controle dos recursos transferidos e 
atende à finalidade do FNDE de prestar também a chamada assistência técnica aos entes 
municipais. Nos últimos cinco anos, aproximadamente 80% dos recursos foram destinados para 
obras executadas com o mesmo tipo de projeto (tipo B). Essa padronização favorece a agilidade 
nos processos de análise dos planos de trabalho e facilita a fiscalização das obras.  
(...) 
20. Como se sabe, apesar de a garantia dos meios para acesso à educação ser competência comum 
à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (art. 23, inciso V, da Constituição 
Federal), quando se trata de educação pré-escolar e de ensino fundamental, a competência 
mantenedora é dos municípios. Os estados e a União participam em caráter de cooperação técnica 
e financeira (art. 30, inciso VI c/c art. 211 da CF).  
21. O Programa Proinfância fundamenta-se justamente nesse dever de assistir tecnicamente aos 
municípios em assegurar a universalidade do ensino. Além de prestar auxílio financeiro à 
construção da infraestrutura necessária para a educação pré-infantil (creches e pré-escolas), o 
FNDE objetiva, em visão finalística, contribuir para a melhoria das condições de acesso dos 
alunos da educação básica a equipamentos de qualidade, de forma a garantir-lhes a permanência 
na escola. Tudo isso, com eficiência e transparência dos recursos a serem aplicados (Resolução-
FNDE nº 24/2012), nos termos do art. 37 da Constituição Federal.  
22. Isso dito, institucionalizam-se convênios e termos de parceira, com mútuas obrigações, 
tendentes à disponibilização da infraestrutura e dos equipamentos necessários à universalização 
do direito à educação. Na prática, essa transferência de recursos, com a criação de agentes 
municipais para geri-los, exige uma sólida estrutura de governança para assegurar-lhes a boa 
aplicação.  
23. O FNDE, portanto, deve possuir instrumentos formais, institucionalizados e sistemáticos que 
garantam o uso adequado dos recursos repassados – com eficiência e efetividade –, não somente 
nos mútuos interesses da União e do município, mas nos reais anseios da coletividade (verdadeira 
dona do recurso, “mandatária” ou “principal” numa relação de agência). Os convenentes atuam 
como “agentes” dos recursos federais transferidos – agindo em nome dos principais –, que, além 
de administrar o numerário em benefício de seus próprios negócios, devem zelar, também, para 
conservação dos interesses da União, coerentemente com os termos pactuados no instrumento de 
convênio.  
24. A equipe de auditoria salientou oportunidades de melhoria de alguns desses instrumentos 
necessários à boa governança do programa – e a consequente materialização de seus objetivos. 
Cito, como exemplo, as lacunas na fiscalização e nos controles internos, com ausência de visitas in 
loco em momentos-chave da construção; as inconsistências nos sistemas de informação utilizados 
para o acompanhamento dos investimentos (SIMEC); a ausência de plano de ação para gestão de 
riscos provenientes da utilização da infraestrutura a ser disponibilizada; as falhas no sistema de 
controles no embrião das contratações (projetos-padrão); como ainda – mesmo que não 
explicitamente – oportunidades de melhoria em momentos específicos da gestão dos resultados do 
programa. 
(...) 
26. Fiz questão de salientar esses pressupostos basilares da estrutura de governança de qualquer 
organização para sublinhar o principal paradoxo que creio existir nos instrumentos formais de 
ajuste. O relatório instrutivo deu conta não somente que existiam diversas creches inacabadas; 
mas que, mesmo quando terminadas, numerosas delas não estavam em funcionamento.  
27. O sucesso do programa analisado – o verdadeiro objetivo que legitima o mútuo interesse para 
a realização das transferências voluntárias – não é a mera construção das escolas, mas o seu 
pleno funcionamento. O compromisso do município quando recebe os recursos não é – ou não 
deveria ser – a demonstração do imóvel pronto; mas a materialização de crianças beneficiadas 
pela política pública. Esse é o indicador de qualidade a ser perseguido e o verdadeiro marco de 
controle da ação de governo. Um controle de fim, não apenas de meio. 
28. Em avaliação dos instrumentos formais pactuados para a prestação de contas dos recursos 
repassados, porém, percebi que não envolvem indicadores últimos de resultado. Consta da 
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Resolução-FNDE nº 24/2012, em seu art. 21, que as contas são prestadas em até sessenta dias do 
término do prazo pactuado para a construção das creches. As formalidades necessárias para tal 
referem-se, somente, a documentos comprovadores da efetivação da compra/serviço/obra, mas não 
do seu uso – nem ao menos da sua entrada em funcionamento.  
29. As contas podem ser aprovadas, desse modo, mesmo que na escola não existam professores; 
ou, em paralelismo, que no hospital não existam médicos; ou que exista a usina de energia sem a 
linha de transmissão para transportá-la. Seriam diversos os exemplos. Na prática, quando a 
coletividade não usufrui daquele bem, o resultado é idêntico ao da sua não existência . São 
recursos públicos desperdiçados.  
(...) 
32. De todo adequado, assim, recomendar ao FNDE que preveja, em sua Resolução, a necessidade 
de os instrumentos de convênio abrigarem cláusulas respectivas à necessidade de comprovar, para 
a adequada prestação de contas, da entrada em funcionamento das escolas construídas. 
Interessante, ainda, que se elabore um plano de ação das fiscalizações a prever, igualmente, a 
inspeção quanto ao pleno funcionamento dos objetos conveniados. Para os ajustes em andamento, 
corroborando a proposta da unidade técnica, creio que se deve determinar a elaboração de um 
plano de supervisão, para materializar ações tendentes a colocar as creches (inacabadas ou 
concluídas) em funcionamento.  
33. Sobre esse plano de supervisão, é sabido que qualquer controle finalístico pressupõe uma 

estrutura de fiscalização capaz de acompanhar os marcos estratégicos de resultado, com 

avaliações periódicas previamente delineadas. Tais informações garantem os “olhos” do dono 
dos recursos em cada etapa do processo, com cuidados para o atingimento de cada parcela das 
metas instituídas. Para tal, impõe-se uma institucionalização desses marcos fiscalizatórios. 
Segundo o relatório antecessor, muitos dos casos em que as obras foram paralisadas, com repasse 
integral dos recursos, poderiam ser evitados com uma constância mais presente de vistorias in 
loco.  
(...) 
38. Acredito que a própria desatualização ou as inconsistências identificadas nos dados de 
acompanhamento eletrônico do programa (o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle do Ministério da Educação – SIMEC) poderiam ser abrandadas com uma estrutura 
fiscalizatória mais eficaz.  
39. Isso dito, além das providências já informadas pelo FNDE sobre os ajustes na ferramenta 
eletrônica, concordo em determinar ao fundo que implemente plano de fiscalização in loco das 
obras das creches, inclusive em situação regular, garantindo que a primeira vistoria ocorra antes 

do repasse total dos recursos e a última ao final, por ocasião da conclusão obra.  

352. Assim sendo, diante dessas análises, o Acórdão 2580/2014 - TCU – Plenário expediu uma 
série de recomendações e determinações ao FNDE, as quais estão sendo monitoradas nesta 
SeinfraUrbana. Mais recentemente, o Acórdão 608/2015-TCU-Plenário, ao apreciar a auditoria 

temática para avaliar a qualidade das assistências técnica e financeira do FNDE no que concerne à 
ampliação da rede de infraestrutura da educação básica, expediu nova série de determinações e 

recomendações, com vistas ao aprimoramento contínuo daquela autarquia, em especial do sistema de 
controle das obras, o Simec – módulo obras. 
353. Percebe-se que, assim como o FNDE firma os chamados “termos de parceria” 

(nomenclatura que, em tese, diferencia esses instrumentos dos convênios), o Ministério da Saúde firma 
os denominados “termos pactuados”, nas palavras da própria Consultoria Jurídica daquele 

Ministério (TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 21, parágrafo 26). Isso porque, a transferência de 
recursos para obras não ocorre de forma “regular e automática” como insiste em defender o 
Ministério, mas sim ocorre de forma “condicionada ao cumprimento de determinada obrigação”, cuja 

responsabilidade de fiscalização do “cumprimento das condições pactuadas” é do gestor federal, 
igualmente nas palavras da própria Conjur-MS (TC 011.014/2014-8, peça 44, pág. 22, parágrafos 31 

e 34). 
354. Logo, resta claro que, independentemente da nomenclatura adotada para designar a 
forma de transferência, para as obras de UPAs e UBS o Ministério da Saúde admite que são firmados 
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ajustes, nos quais são pactuadas condições. É o tema a ser abordado no próximo tópico.  

 
IX.4. Sobre as formas de transferência e de controle da destinação dos recursos da União para 

custeio ou para investimentos (UPAs e UBS): interpretação sistêmica das disposições das Leis nº 

8.080 e 8.142, de 1990, e das Leis Complementares nº 101/2000 (LRF) e nº 141/2012 (repasses 

mínimos na saúde) 

355. Superadas as discussões que demonstraram que (i) o TCU possui competência 
constitucional e legal para fiscalizar os repasses de recursos federais do FNS aos fundos estaduais e 

municipais; (ii) que essa competência do TCU é ampla o suficiente para abarcar todas as etapas de 
movimentação financeira e operacional (meios de execução), além das questões de atingimento dos 
resultados (finalísticas), não se confundindo com as competências dos demais Tribunais de Contas; 

(iii) que os agentes públicos do Ministério da Saúde podem e devem ser responsabilizados caso, por 
ação ou omissão, não controlem adequadamente a aplicação dos recursos pelos estados e municípios, 

cabe neste momento avançar na discussão sobre as formas de transferência de recursos, bem como 
sobre as formas de fiscalização e controle que devem ser necessariamente exercidas, tanto pelos 
órgãos do ente repassador (União) quanto pelos órgãos dos entes recebedores (estados e municípios). 

Para tanto, há que se estudar primeiro qual é a forma que vem sendo praticada atualmente para o 
financiamento das obras de UPAs e UBS, e quais são as alternativas amparadas na legislação para 

aperfeiçoamento dessa sistemática, visando o atingimento das metas estabelecidas para as políticas 
públicas de expansão da infraestrutura de assistência à saúde, o que infelizmente não vem ocorrendo 
hoje, ao menos não na celeridade esperada para acompanhar o rápido crescimento da demanda pelas 

ações e serviços de saúde. 
356. A Conjur-MS apresenta, como praticamente o único fundamento a justificar a não 

celebração de instrumentos de convênios, o art. 18, caput, da Lei Complementar nº 141/2012, o qual 
expressamente registra que os repasses fundo a fundo (blocos de financiamento), executados de forma 
regular e automática, dispensam a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos (TC 

011.014/2014-8, peça 44, págs. 19 e 20). 
15. Verifica-se que os recursos transferidos por meio de blocos de financiamento guardam a 
devida observância às finalidades que lhes compete, qual seja, as que integram a Função Saúde. 
Quanto às subfunções, como se pode aferir do esposado às linhas anteriores, estas se submetem a 
controle finalístico pelo Ministério da Saúde, ou seja, as metas e diretrizes estipuladas no Plano de 
Saúde e na respectiva Programação Anual de Saúde são posteriormente monitoradas e avaliadas 
pelo Relatório Anual de Gestão. Desta forma, a aplicação dos recursos transferidos por blocos de 
financiamento não se vincula ao quantitativo aplicado em cada ação ou serviço, mas, antes, se as 
finalidades estipuladas foram alcançadas com a aplicação daqueles recursos.  
(...) 
21. O "caput" do art. 18 da Lei Complementar nº 141/2012 estabelece que os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e 
capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão 
transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, 
dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos. 
(destaques acrescidos) 

357. Contudo, com as devidas vênias, a leitura da Conjur-MS é por demais restrita. Há que se 

avaliar sistematicamente o que dispõe a Constituição Federal (art. 198, §§ 2º e 3º), além de outras leis 
e atos normativos do próprio Ministério da Saúde. Nesse sentido, além da LC nº 141/2012, podem ser 
destacados como relevantes: (i) Lei nº 8.142, de 28/12/1990 (participação da comunidade na gestão 

do SUS e transferências intergovernamentais de recursos financeiros); (ii) Portaria nº 204/GM, de 
29/1/2007, ainda vigente (regulamenta a transferência de recursos federais “na forma de blocos de 

financiamento”, além do monitoramento e controle); (iii) Lei nº 8.080, de 19/9/1990 (organização e 
funcionamento do SUS). 
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IX.4.1. Análise – formas de transferência e fiscalização dos recursos da União 

358. O governo federal, por força da legislação do SUS, tem o dever de financiar ações e 
serviços de saúde dos estados e municípios, daí porque a necessidade de estabelecimento de 

transferências legais mínimas, realizadas de forma regular e automática, na modalidade fundo a 
fundo. Porém, isso não significa que toda e qualquer transferência de recursos federais para estados e 
municípios constitua uma transferência legal obrigatória e que não existam mais transferências 

voluntárias (além dos valores mínimos obrigatórios). É que a presente análise ira demonstrar. 
359. A saúde está prevista nas competências comuns entre os três entes da federação, sendo 

possível ao Ministério da Saúde estabelecer programas que sejam formulados e executados de forma 
centralizada, como é o caso da Farmácia Popular. Ou ainda, o Ministério da Saúde pode formular 
programas que serão executados descentralizadamente por estados e municípios, mas que continuam 

sendo programas federais.  
360. No caso das transferências legais, quando a Lei 8.080/1990 estabelece os critérios a 

serem utilizados na definição dos valores a serem transferidos, critérios esses objetivos, não pode o 
Ministério da Saúde fazer exigências adicionais e condicionar a transferência a outros critérios que 
não os definidos na lei. Tal conduta caracterizaria uma limitação da descentralização e da autonomia 

dos entes subnacionais no SUS. 
361. Já no caso dos programas instituídos pelo governo federal e que serão executados de 

forma descentralizada, como constituem transferências voluntárias, as execuções ficam sujeitas aos 
critérios definidos pela União. 
362. Passa-se a analisar a legislação existente sobre o tema. 

 

IX.4.1.1. Disposições de interesse na Lei Complementar nº 141/2012 

363. Como já visto, o art. 12 da Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012 exige 
acompanhamento de toda a movimentação financeira dos recursos federais destinados ao SUS, desde 
a origem até a destinação final. Isso porque a LC dispõe essencialmente sobre o controle da efetiva 

aplicação dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federativos na saúde. Por 
esse motivo, dado o propósito de controlar as transferências mínimas anuais, a LC também estabelece 

os critérios de rateio e as “normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 
(três) esferas de governo”.  
364. Segundo o art. 3º, inciso IX, da referida LC 141/2012, dentre as despesas com ações e 

serviços públicos de saúde, o “investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de 
recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde”.  

365. Cabe ressaltar que tais obras em “estabelecimentos públicos de saúde” existentes também 
não incluem, conforme expressamente vedado pelo art. 4º, inciso IX, da mesma LC, as “obras de 
infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde”. Tais 

obras de infraestrutura podem ser assim entendidas como, por exemplo, as obras de urbanização do 
entorno das UPAs e UBS, tais como acesso viário, rede de abastecimento de água, rede de coleta de 

esgoto etc. 
 
366. Confira-se, na exata letra da Lei: 

Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar [obs.: nenhum desses dispositivos 
se refere expressamente a investimentos em obras públicas], para efeito da apuração da aplicação 
dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços 
públicos de saúde as referentes a: 
(...) 
IX - investimento na rede física [isto é, na rede existente, pois do contrário seria: investimento “na 
expansão da rede”] do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e 
construção de estabelecimentos públicos de saúde;  
(...) 
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Art. 4º Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração 
dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de:  
(...) 
V - saneamento básico, inclusive quanto às ações [= obras] financiadas e mantidas com recursos 
provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade; 
(...) 
IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede 
de saúde; (destaques acrescidos) 

367. Embora uma primeira interpretação, apressada e descontextualizada, possa levar ao 

entendimento de ser legalmente possível realizar repasses fundo a fundo para as obras de UPAs e 
UBS, pois são estabelecimentos de saúde, isso não significa que obras novas se enquadrem no 

dispositivo lega. Como visto, a redação do inciso IX do art. 3º, fala em investimento em obras “na 
rede física”, o que leva a interpretação de que se referem ao que já existe. Do contrário, a redação 
adequada seria “investimentos para expansão da rede”, no sentido de autorizar novas obras, em 

novas localidades (novos terrenos, nova infraestrutura). Essa interpretação do art. 3º, IX, guarda 
coerência lógica com o disposto no art. 4º, incisos V e IX, que vedam a aplicação dos recursos 

mínimos em obras de “saneamento básico” e “infraestrutura”, que se configuram como obras de 
expansão de um sistema, e não como manutenção daquilo que já existe. Com efeito, não é demais 
ressaltar que os programas de construção de novas UPAs e UBS envolvem investimentos bilionários, 

estando dispostos em funcionais programáticas específicas nas sucessivas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs). 

368. Muito menos a interpretação desses dispositivos seria a de que não deve haver o devido 
controle da efetiva aplicação, seja por meio de fiscalizações periódicas, seja pela imprescindível 
análise das prestações de contas. Ao contrário, é o que dispõe o caput do art. 3º: para efeito da 

apuração da aplicação dos recursos mínimo.  
 
IX.4.1.1.1. Interpretação dos arts. 17, 18 e 22 da Lei Complementar nº 141/2012: 

369. Como a manifestação do Ministério faz expressa menção aos arts. 17 e 18 dessa LC 
(ambos da Seção III – Da Movimentação dos Recursos da União), os quais, por sua vez, remetem ao 

art. 22 (da Seção V – Disposições Gerais), cabe analisar aqui todos os três artigos, in verbis: 
Art. 17. O rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos de saúde e 
repassados na forma do caput dos arts. 18 e 22 aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
observará as necessidades (...) de capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde e, ainda, o 
disposto no art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do 
inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal. 
 
[Lei 8.080/1990: Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos (...) será 
utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: 
(...) 
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e 
externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas 
na gestão dos recursos transferidos] 
 
§ 1º O Ministério da Saúde definirá e publicará, anualmente, (...) os montantes a serem 
transferidos [transferência dada como certa] a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada 
Município para custeio das ações e serviços públicos de saúde.  
§ 2º Os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada anualmente 
[transferência para investimentos é “programada”, para o futuro, portanto incerta] e, em sua 
alocação, serão considerados prioritariamente critérios que visem a reduzir as desigualdades na 
oferta [conforme objetivo expresso no art. 198, §3º, inc. II, da CF/88] de ações e serviços públicos 
de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde.  
 
§ 3º O Poder Executivo, na forma estabelecida no inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 8.080, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art9i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art9i
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19 de setembro de 1990 [ou seja, via Ministério da Saúde, que exerce a direção do SUS no âmbito 
da União], manterá os Conselhos de Saúde e os Tribunais de Contas de cada ente da Federação 
informados sobre o montante de recursos previsto para transferência da União para Estados, 
Distrito Federal e Municípios com base no Plano Nacional de Saúde, no termo de compromisso de 
gestão firmado entre a União, Estados e Municípios.  
 
Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços 
públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular 
e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos.  
 
Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos federais poderão ser transferidos aos 

Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre a União e os demais entes 
da Federação, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da 
Constituição Federal [convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres], observadas as 
normas de financiamento.  
(...)  
 
Seção V – Disposições Gerais 
 

Art. 22. É vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos referidos no inciso II do § 3º do 
art. 198 da Constituição Federal [recursos da União vinculados à saúde, objetivando a 
progressiva redução das disparidades regionais, conforme critério de rateio definido em Lei 
Complementar, reavaliada a cada cinco anos] na modalidade regular e automática prevista nesta 
Lei Complementar, os quais são considerados transferência obrigatória destinada ao custeio de 
ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sobre a qual não se aplicam as vedações do 
inciso X do art. 167 da Constituição Federal [o qual vedaria transferência voluntária para 
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas dos entes federativos] e do art. 25 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 [LRF - art. 25, caput, conceitua, apenas para 
efeito daquela LC,  transferência voluntária = entrega de recursos correntes ou de capital a outro 
ente, a título de cooperação financeira; exclui desse conceito o recurso destinado ao SUS; o § 1º 
exige várias comprovações do beneficiário para a transferência voluntária – incluindo prestação 
de contas de recursos anteriores, observância a limite das dívidas, e orçamento da contrapartida -, 
enquanto o § 2º, veda a utilização de recursos voluntários transferidos em finalidade diversa da 
pactuada] (destaques acrescidos) 

370. Como visto, de acordo com o caput do art. 17 da LC 141/2012, tanto (i) o art. 18 (da 
seção III – da movimentação dos recursos da União) quanto (ii) o art. 22 (da seção V – disposições 
gerais) tratam das formas de repasse (fundo a fundo). Mas, partindo do entendimento que a lei não 

contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda) não faria sentido ter dois artigos tratando 
da mesma forma de repasse e com os mesmos objetivos, como uma redundância desnecessária. Logo, 

há que se buscar a distinção entre os comandos.  
371. Há que se observar também que o caput do art. 17 da LC 141/2012 fala nos objetivos da 
Constituição Federal nos repasses (art. 198, § 3º, inciso II), ou seja, reduzir as desigualdades na 

oferta. Ora, de plano percebe-se que se há repasses “de forma regular e automática”, cujos critérios 
só são revistos a cada 5 anos (prazo de vigência das Leis Complementares que definem os rateios), 

então não há margem para reduzir desigualdades, ou seja, não é possível escolher quais municípios 
ou estados merecem receber mais recursos do que outros, a fim de suprir demandas naturalmente 
desiguais pelas ações e serviços de saúde. Esse é o primeiro motivo pelo qual os recursos para obras 

de UPAs e UBS não podem ser entendidos como de repasse automático/regular. Ao contrário, exigem 
criteriosas avaliações de projetos, conforme disposto no art. 35 da Lei 8.080/1990, expressamente 

mencionada no art. 17, caput. 
 

IX.4.1.1.2. Da distinção entre os artigos 18 e 22 da LC nº 141/2012: despesas de custeio (regra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71vi
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geral) e de capital (regras específicas) 

372. Observa-se que o art. 18 trata expressamente de situação específica relacionada ao 
contexto da movimentação de recursos. Embora o caput do artigo trate dos repasses “regulares e 

automáticos” para fins de custeio e capital, dispensando a celebração de convênios (ou instrumentos 
jurídicos), o seu parágrafo único ressalta que os mesmos recursos federais do FNS podem ser 
transferidos, também aos Fundos dos demais entes, ou seja, continua sendo “fundo a fundo”, contudo 

dessa vez classificados como “transferências voluntárias”.  
373. Em outras palavras, para que a União possa fazer transferência “voluntária”, basta 

enquadrar no conceito de “situações específicas”, momento no qual, embora possa ser autorizada 
transferência entre fundo, ela não seria mais “regular e automática”, mas sim (i) sob a cobertura de 
meios formais (natureza convenial) e (ii) observando normas de financiamento. Ora, em princípio, 

parece ser exatamente o caso das obras de UPAs e UBS, pois são regidas por normas específicas de 
financiamento emanadas pelo Ministério da Saúde, a saber, Portarias 340 e 342/2013. Mas o 

raciocínio pode ainda ser melhor desenvolvido, com vistas a se mitigar novos questionamentos 
jurídicos.  
374. Cabe então questionar que tipo de situação pode ser classificada como “específica”, com 

vistas ao enquadramento no parágrafo único do art. 18. Conceitualmente falando, tudo aquilo que 
possui características especiais pode ser considerado “espécie” de um determinado “gênero”. Ou 

seja, é “específico” aquilo que não se enquadra nos casos gerais.  
375. Aqui cumpre lembrar que o art. 14, inciso IX da Portaria 342/2013 exige, para habilitação 
do projeto de UPA, uma “declaração do gestor” de que haverá “exclusividade de aplicação” dos 

recursos transferidos pela União naquele objeto específico (obra de UPA).  
376. Com efeito, o art. 22 (mencionado no caput do art. 17) traz disposições gerais (seção V), e 

não específicas, no sentido de que não pode haver qualquer tipo de restrição à entrega de recursos 
federais, destinados ao custeio no âmbito do SUS (não fala nada de despesas de investimento ou de 
capital), objetivando a “redução de disparidades regionais” na saúde (conf. art. 198, § 3º, inciso II, 

da CF/1988). O mesmo artigo deixa claro novamente que a “modalidade” fundo a fundo deve ser 
“regular” e “automática”, o que reforça porque não deve haver restrições por parte do Ministério da 

Saúde. Nesse sentido, tais recursos da União para custeio de ações e serviços de saúde são então 
considerados como “transferência obrigatória”, e não voluntária, razão pela qual o artigo ressalta 
que (i) não se pode vedar o uso desses recursos para pagamento de pessoal dos entes (o que é vedado 

como regra geral, pelo art. 167, inciso X, da CF/1988) e também não se pode vedar (ii) o uso desses 
recursos para finalidade diversa da pactuada (atitude que, em regra geral, é vedada pelo art. 25, § 2º, 

da LRF, aplicável às transferências voluntárias).  
377. O parágrafo único do mesmo art. 22, acrescenta que a União pode “condicionar” a 
entrega dos recursos quanto ao cumprimento de apenas dois requisitos: (i) funcionamento de 

fundo/conselho de saúde e (ii) elaboração de plano de saúde. Nenhum outro condicionante às 
transferências regulares e automáticas é aceito pela Lei Complementar 141/2012. 

378. Pela interpretação tanto do art. 17, § 1º, quanto do art. 22, vê-se nitidamente que, para se 
enquadrar na regra geral dos repasses “regulares e automáticos”, a despesa deve ser de custeio. De 
acordo com o glossário do portal da transparência:  

(fonte: http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/glossario/)  
Despesas de Custeio: As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da 
administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a 
contratação de serviços de terceiros. (fonte: Tesouro Nacional) 

379. Contudo, o art. 17, § 2º, trata dos recursos destinados a investimentos, os quais deverão 
ser programados, inserindo o fator “incerteza” no repasse, pois nem sempre se consegue cumprir o 

programado. Além disso, o mesmo dispositivo ressalta que a alocação desses recursos depende de 
critérios que visem distribuições com vistas a reduzir desigualdades nas ofertas. Logo, as despesas de 
investimento não podem ser realizadas de forma “regular e automática”, pois não podem prescindir 

de cuidadosa programação e projeto.  
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380. Além disso, não é demais lembrar do disposto no art. 24, inciso I, c/c art. 26, § 2º, ambos 

da LC 141/2012, os quais ressaltam que as despesas que devem ser custeadas por meio dos recursos 
transferidos de forma “regular e automática” devem, necessariamente ser “liquidadas e pagas” no 

exercício, isto é, os recursos devem ser “efetivamente aplicados” em prazo que “não poderá exceder 
a 12 (doze) meses” a contar da data do referido repasse.  
381. Essa discussão é extremamente relevante para definir a forma de transferência de 

recursos no caso das obras de UPAs e UBS, pois as despesas para o alcance do objetivo (obra pronta) 
jamais serão integralmente repassadas dentro de um exercício, conforme comprovam as sucessivas 

prorrogações de prazo concedidas pelo Ministério da saúde para as conclusões das obras, conforme 
fartamente demo0nstrado ao longo de toda esta instrução. 
382. Contudo, para que não restem dúvidas acerca das situações para as quais o caput do art. 

18 estende o repasse regular e automático, especialmente no caso de despesas de capital, e não 
apenas às de custeio, recorre-se novamente ao glossário em busca da abrangência do conceito de 

despesas de capital: 
Despesas de Capital: As realizadas com o propósito de (i) formar e/ou (ii) adquirir ativos reais, 
abrangendo, entre outras ações, (i) o planejamento e a execução de obras, (ii) a compra de 
instalações, equipamentos, material permanente, (...). (fonte: sítio da Secretaria do Tesouro 
Nacional) 

383. Ora, observa-se então que as despesas de capital possuem conceito amplo, que vai desde a 

mera compra de um material permanente (que não justifica um rigoroso controle de patrimônio), até a 
realização de um grande investimento, como obra pública (cujo controle patrimonial é obrigatório).  

384. Portanto, interpreta-se que a intenção do legislador, ao abrir a possibilidade de que os 
recursos repassados de forma automática sejam usados para despesas de capital, era justamente a de 
evitar a interpretação mais restritiva de que somente poderiam ser usadas para custeio. Imagine-se o 

caso em que o gestor municipal use o recurso repassado pelo FNS para adquirir uma única cadeira 
de dentista, a fim de manter o serviço de odontologia em funcionamento. Ou mesmo adquirir um 

aparelho de raio-X, para substituir outro que já encerrou sua vida útil. Ora, certamente não se tratam 
de “material de consumo”, como é a luva do dentista, ou a chapa para a impressão em raio-X, 
claramente despesas de custeio. Por outro lado, tais despesas, embora de capital 

(material/equipamento permanente) também não possuem materialidade suficiente a justificar a 
celebração de um convênio. Nesse caso, é perfeita a aplicação do caput do art. 18 da LC 141/2012, 

até porque a celebração de convênios exige um valor mínimo a ser repassado, conforme Decreto 
6.170/2007: 

Art. 2º É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse: 

I - com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, no caso de 
execução de obras e serviços de engenharia, exceto elaboração de projetos de engenharia, nos 
quais o valor da transferência da União seja inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais);  

385. Em outra via, a infinidade de obras de UPAs e UBS, obras que variam unitariamente de 
centenas de milhares até milhões de reais, certamente não são despesas de custeio. Mas também, pela 
materialidade e riscos envolvidos, não são mera aquisição de equipamentos de pequeno porte, no 

conceito amplo de despesa de capital. Por esse motivo, o termo correto para as obras é despesa de 
“investimento”, uma espécie do gênero “despesa de capital”. Conforme o próprio glossário distingue, 

a despesa em obra se refere a “formar” um ativo, por meio das fases de “planejamento e execução”, 
o que caracteriza uma expansão quantitativa da infraestrutura ligada aos serviços, e distingue tais 
despesas das demais despesas de capital com vistas a meramente “adquirir” um produto pronto, 

como um equipamento “de prateleira” ou um material permanente. 
 

IX.4.1.2. Disposições de interesse na Lei nº 8.142/1990 
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386. O raciocínio exposto até agora mostra-se coerente com as distinções de conceitos 

lançadas pela Lei nº 8142/1990: 

Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

(...) 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional; 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na 

rede [interpreta-se como a rede existente] de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e 
hospitalar e às demais ações de saúde. 

Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma regular e 

automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos 
no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(...) 

Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com: 

(...) 

V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 

(...) 

Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, 
dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam 
administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. 

387. Observa-se, portanto, uma clara distinção entre (i) os recursos destinados à cobertura de 

ações “na rede” existente, os quase poderão contar com repasse “regular e automático” (art. 2º, IV e 
parágrafo único, c/c art. 3º, caput), e (ii) os demais recursos do FNS destinados a investimentos 
previstos nas LOAs, aprovados pelo Congresso Nacional, para os quais se segue o rito de aprovação 

de projetos (não são regulares, nem automáticos), o que é exatamente o caso dos programas federais 
de UPAs e UBS. Além desses dois tipos de repasses mencionado, há ainda um terceiro tipo, para 

investimentos do “plano quinquenal” do MS, os quais também não se enquadram no conceito de 
repasse automático, pois o caput do art. 3º só permite esse tipo fundo a fundo para as despesas do 
inciso IV do art. 2º. 

388. Os dispositivos referenciados (Lei 8142/1990) se mostram plenamente coerentes com o 
disposto no art. 38 da Lei Complementar 141/2012, a qual registra que cabe à fiscalização exercida 

pelo Congresso Nacional, com auxílio do TCU, dar ênfase ao “cumprimento das metas para a saúde 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias” (inciso II), assim como, em outro inciso, também 
fiscalizar “a aplicação dos recursos mínimos” (inciso III) e ainda, em outro inciso distinto, fiscalizar 

as “transferências dos recursos aos fundos de saúde” (inciso IV).  
IX.4.1.3. Disposições da Portaria GM nº 204/2007 

 
389. Observa-se que toda a conclusão lógica até então exposta leva ao entendimento de que os 
recursos para a construção das UPAs e UBS, por serem previstos em lei como sendo investimentos 

advindos das LOAs, aprovadas e fiscalizadas pelo Congresso Nacional. 
390. Não é por outro motivo então que o próprio Ministério da saúde admite que não se pode 

fazer repasses fundo a fundo para novas obras, conforme expressamente disposto no art. 6º, § 2º, 
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inciso V, da Portaria GM nº 204, de 29/1/2007: 

Art. 6º Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser aplicados nas ações e 
serviços de saúde relacionados ao próprio bloco. 
(...) 
§ 2º Os recursos referentes aos blocos da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, (...), devem ser utilizados considerando que fica vedada a utilização 

desse para pagamento de: 
(...) 
V - obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já 
existentes, utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde. 

391. Observa-se, em conclusão, que a Portaria expressamente veda o uso de repasses fundo a 
fundo para obras novas, abrindo exceção apenas para as reformas/adequações de “imóveis já 
existentes”. Tal entendimento se mostra em coerência com todo o exposto até o momento nesta 

instrução. 
 

IX.4.1.4. Jurisprudência do TCU: natureza voluntária (convenial) nos repasses para programas e 

projetos de UPAs e UBS 

392. Por todo o raciocínio exposto é que, desde a Decisão 449/1998-Plenário, em resposta à 

consulta de Procuradores da República em São Paulo, o TCU ratificou que nos casos de investimentos 
e programas específicos, não há como a União deixar de celebrar o convênio:  

c) a transferência de recursos da União, no âmbito do SUS, para Estados, Municípios e Distrito 
Federal, tem natureza convenial, embora seja admitido outro instrumento ou ato legal para sua 
efetivação (salvo casos de investimentos e programas específicos) [ou seja, em investimento e 
programa específico, só o convênio caberia], em vista da legislação que rege a matéria, a qual tem 
condições de suprir lacunas que possam ser verificadas em razão da inexistência de convênio 
celebrado para este fim;  (destaques acrescidos). 

393. Acredita o Ministério da Saúde que as transferências fundo a fundo não estão sujeitas à 
conveniência política, a qual ocorreria nos convênios. Todavia, quando o MS estabelece critérios 

para a transferência de recursos que não os definidos na lei, condicionando-a à apresentação de uma 
proposta de projeto, cuja aprovação ou não se torna uma opção do gestor federal, ele está permitindo 
que a conveniência política ocorra também nas transferências fundo a fundo. 

394. A busca da descentralização dentro do Sistema Único de Saúde tem como premissas 
adaptar os serviços (e eventualmente as ações) de saúde à realidade local da comunidade, permitindo 

que cada município planeje e execute a atenção à saúde de acordo com as características locais, as 
quais dificilmente são de conhecimentos dos demais entes do SUS (estados e União). Conforme 
estabelece a Lei 8.080/1990: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as  diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

395. Portanto, a descentralização no SUS não assume um caráter apenas de execução, ou seja, 
uma descentralização administrativa, pressupõe uma descentralização também política, que envolve a 

tomada de decisões quanto à formulação dos programas. É necessária a definição de padrões 
mínimos para que se garanta a qualidade do atendimento, porém não significa que a padronização 

deva ser a maior possível, conforme deseja o Ministério por meio de seus programas de UPAs e UBS, 
restringindo especificamente, por exemplo, aspectos de identificação visual das unidades de saúde 
custeadas com recursos federais.  

396. O que se observa em muitos programas é que o Ministério da Saúde tenta formatar um 
modelo pronto e único de atendimento, descentralizando apenas a execução dos serviços. Em alguns 
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casos isso é possível, pois o governo federal, como afirmado anteriormente, pode instituir programas 

próprios de saúde, como a Farmácia Popular. Tais programas podem ter sua execução 
descentralizada para estados e municípios, quando assumem a forma de transferências voluntárias.  

397. Em outros casos, porém, o SUS exige que ocorra a descentralização das ações, não só em 
caráter administrativo, de execução, mas principalmente de formulação. Nestes casos, o Ministério da 
Saúde participa do seu financiamento por meio de transferências legais regulares e automáticas fundo 

a fundo, e não pode exigir que os entes subnacionais sigam uma padronização extensa, sem 
autonomia para tomar decisões acerca da formulação (e implantação) dos programas.  

398. A legislação não define claramente quais os tipos de ações que devem ser financiadas 
obrigatoriamente pelo governo federal. Por conseguinte, não é clara a distinção entre programas do 
SUS que deveriam ser financiados por transferências legais e aqueles que são instituídos pelo 

Ministério da Saúde e deveriam ser financiados por meio de transferências voluntárias.  
399. Com vistas a permitir tal diferenciação, serão utilizadas como critérios nesta instrução as 

competências de cada ente nas políticas de saúde, como forma de analisar se o Ministério da Saúde 
poderia fazer exigências de padronização, como coordenador da política, ou se cabe aos estados e 
municípios desenhar os programas de acordo com as peculiaridades locais. Neste segundo caso, se o 

MS financiar algum programa executado de forma descentralizada, para ser considerada uma 
transferência legal fundo a fundo, a mesma deve ser realizada de forma regular e automática, sem 

exigências de padronização por parte do MS. Caso a transferência não siga tais critérios, constitui 
uma transferência voluntária e deve seguir o ritual formal exigido na legislação.  
400. A Lei 8.080/1990, como já exaustivamente visto nesta instrução, elenca as políticas cuja 

definição e coordenação compete ao gestor federal, entre as quais não se inclui as ações de urgência 
e emergência, que, segundo o Pacto pela Saúde (Portaria – MS/GM 399/2006), devem ser executadas 

pelos municípios com a coordenação estadual. No entanto, o art. 14, inciso IV, do Decreto Federal 
7.530/2011, que trata do regimento interno do MS, atribuiu tal competência à União, por meio do 
Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), quando as demais normas privilegiam a 

descentralização.  
401. Assim, em tese, pelo Pacto da Saúde, não poderia o MS decidir pela padronização 

completa de uma política de saúde cuja coordenação a Lei 8.080/1990 não lhe confere, que é o que 
tem ocorrido na prática das construções de novas UPAs e UBS.  
402. Por exemplo, segundo a Portaria - MS/GM 2.648/2011: 

Art. 6º A implantação da UPA 24h atenderá às orientações gerais, diretrizes e parâmetros 
estabelecidos na presente Portaria e na Política Nacional de Atenção às Urgências, especialmente 
com relação às orientações técnicas mínimas disponíveis no portal do Ministério da Saúde, 
endereço http://www.saude.gov.br/sas, no tocante:  
I - à definição dos fluxos e da estrutura física mínima para UPA 24h, por porte;  
II - ao mobiliário, os materiais e os equipamentos mínimos obrigatórios, por porte; e  
III - à caracterização visual das unidades deverá ser observado o modelo disponível no portal do 
Ministério da Saúde, no endereço http://www.saude.gov.br/sas. (destaques acrescidos) 

403. Portanto, a padronização vai desde a estrutura mínima da UPA até a sua caracterização 
visual, com necessidade de constarem logomarcas tanto do programa quanto do governo federal, 
uniformes das equipes e das ambulâncias do SAMU. Até mesmo as fotos a serem inseridas no Sismob 

possuem regras estabelecidas pelo Ministério (manual de fotografia), conforme art. 13, § 3º, da 
Portaria nº 342/2013. O governo federal trata as UPA e o SAMU como programas seus, como se 

observa em sua descrição no portal do MS na internet: 
Prestar socorro à população em casos de urgência é a finalidade do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência e Emergência, do Ministério da Saúde. O socorro é feito após chamada para o 
telefone 192. A ligação é gratuita. 

404. Outro ponto em que não há clareza na legislação reside no fato de as transferências fundo 
a fundo serem tratadas como “regulares e automáticas”. Tais características, por eliminar instâncias 
de controle, conforme já visto, inviabilizariam a exigência de projeto, pois tal exigência retira a 
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característica de automática, ao mesmo tempo em que todo projeto tem como característica principal 

o seu caráter temporário (sequência de atividades com começo, meio e fim programados, que tem por 
objetivo fornecer um produto singular), excluindo também a característica de regular.  

405. A construção de uma UPA enquadra-se na definição de projeto. Os recursos transferidos 
pela União para tal empreendimento são divididos em três parcelas, correspondentes a 10%, 80% e 
10% do valor aprovado, de acordo com a execução da obra. Portanto, são transferências pontuais e 

não automáticas. Cada parcela a ser liberada deve contar com a aprovação da 
CGUE/DAHU/SAS/MS, nos termos do art. 13, § 1º, da Portaria nº 342/2013. O mesmo raciocínio vale 

para as UBS. 
406. Em princípio, tais transferências condicionadas a uma série de regras contrariam o art. 3º 
da Lei 8.142/1990, que estabelece que os recursos para “cobertura das ações e serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal (...) serão repassados de forma 
regular e automática”. Todavia, a Lei 8.080/1990 permite que seja exigido projeto, conforme 

estabelecido em seu art. 35: 
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de 
programas e projetos:  

407. Se a norma permite a exigência de projeto, a interpretação do dispositivo é a de que se 
trata de uma exceção às transferências regulares e automáticas, sendo muito difícil, portanto, 
especialmente sob a ótica do controle até a destinação final, que a União transfira recursos fundo a 

fundo (conta única) em parcelas específicas e mediante exigência de proposta de projeto. 
408. Porém, a exigência da análise técnica de programas e projetos, prevista na Lei 

8.080/1990, não pode ser entendida como uma autorização para que a União defina os mínimos 
detalhes a serem utilizados em tais projetos, tal exigência não pode configurar a padronização 
completa das políticas a serem executadas descentralizadamente, como tem sido a característica da 

atuação do MS nos casos de transferência fundo a fundo com proposta de projeto. 
409. Se esta transferência de recursos é uma transferência legal, conforme normatizado pela 

Lei 8.142/1990, em que o Ministério da Saúde contribui com o financiamento das ações de saúde dos 
municípios, o governo federal não poderia estar impondo tais exigências, pois constituiria uma 
afronta ao princípio da descentralização (político-administrativa) do SUS. 

410. Tais transferências são, na realidade, voluntárias, decorrentes da instituição de um 
programa do governo federal e cuja a mera execução está sendo descentralizada para estados e 

municípios e, por isso, deveriam ser formalizadas mediante convênio ou contrato de repasse.  
411. Nos trabalhos anteriores desta Corte de Contas, assim como no atual (FOC 2014), foi 
apontado que uma das possíveis razões para que o MS estivesse utilizando as transferências fundo a 

fundo seria a quantidade excessiva de prestações de contas de convênios sem análise. As 
transferências fundo a fundo são mais flexíveis e não possuem um rito tão rígido quanto o dos 

convênios. 
412. A legislação do SUS estabeleceu as transferências regulares e automáticas de recursos a 
estados e municípios como forma de priorizar a descentralização de recursos, permitindo aos entes 

subnacionais que tivessem maior autonomia na implementação das ações. Porém, quando o MS 
estabelece critérios diferentes dos enumerados no art. 35 da Lei 8.080/1990, ele restringe tal 

autonomia. Não é compreensível que a exigência de padronização visual e de uniformes represente 
uma forma de descentralização no SUS, pois há claros sinais de que o objetivo é vincular a um 
programa federal a implementação das ações pelos estados e municípios. 

413. É legítimo que o governo federal institua programas de saúde e que tais programas sejam 
executados de forma descentralizada. Porém, o instrumento correto para que isso ocorra é o 

convênio. Os recursos até podem ser transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos 
estaduais e municipais, mas, como determina o parágrafo único do art. 18 da Lei Complementar 
141/2012, devem ser “adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da 

Constituição Federal, observadas as normas de financiamento”. 
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IX.4.2. Do entendimento da Serur acerca da natureza das transferências para obras no âmbito do 

recurso no TC 011.581/2013-1 (qualidade de Upas e UBS - Fiscobras 2013) 

414. A Serur recentemente apreciou recurso (pedido de reexame) contra o item 9.1.5 do 
Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário (peça 65 do TC 011.581/2013-1), o qual determinou ao 
Ministério da Saúde que se abstivesse de efetuar repasses fundo a fundo para construção e reforma de 

Unidades de Pronto Atendimento, ressaltando a obrigatoriedade de seguir as disposições da Portaria 
Interministerial 507/2011. O processo atualmente se encontra sob apreciação do Gabinete do Exmo. 

Ministro-Relator do recurso. 
415. Em apertada síntese, pode-se informar que a Serur se ateve ao cotejamento dos novos 
argumentos em relação aos fundamentos que embasaram aquela deliberação, notadamente o art. 6º, § 

3º, da Portaria MS 1.020/2009. Ao final, concluiu a unidade especializada (peça 79, pág. 15, do TC 
011.581/2013-1, destaques acrescidos): 

a) a legalidade da sistemática de transferência de recursos para o SUS mediante blocos 
financiamento não foi analisada pelo TCU no acórdão recorrido, não havendo que se falar na sua 
ilegalidade;  
b) as transferências para as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs examinadas nos presentes 
são voluntárias e não há óbices legais de transferi-las fundo a fundo;  
c) a sedimentada jurisprudência aduz que esta Corte de Contas possui competência para fiscalizar 
e julgar os recursos para ações e serviços de saúde repassados regular e automaticamente por 
meio da denominada transferência fundo a fundo.  
8.1. Com base nessas conclusões, propõe-se o provimento parcial do recurso, a fim de tornar sem 
efeito o subitem 9.1.5 do acórdão recorrido.  

416. Observa-se, portanto, que a análise da Serur não invalida toda a linha argumentativa 

presenta nesta instrução. Primeiro, porque afirma que o Tribunal não analisou de forma aprofundada 
os aspectos legais envolvidos nos repasses fundo a fundo para obras, o que se pretende fazer nesta 
instrução. Segundo, por afirmar categoricamente que as transferências “para as UPAs” são, sim, de 

natureza voluntárias, e que “não há óbices legais” para o uso da sistemática fundo a fundo. Com 
efeito, diferentemente desta instrução, a análise da Serur não distinguiu os tipos de obras para as 

quais a transferência fundo a fundo se aplicaria, apenas informando que não enxergava óbices legais, 
mas não aprofundando nas alternativas que o gestor possui para cada uma das tipologias de obras, 
seja reforma de unidades existentes, seja novas construções de UPAs e UBS. E terceiro, mas não 

menos importante, por ratificar a competência desta Corte de Contras para fiscalizar e julgar, de 
forma ampla e irrestrita, os recursos repassados por meio do fundo a fundo.  

417. Ao final, importante frisar que a Serur propõe tão somente tornar sem efeito o subitem 
9.1.5 do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário, o que na prática significa anular a determinação na 
forma como foi proferida, ou seja, para que o Ministério da Saúde observasse as disposições da 

Portaria Interministerial 507/2011, que trata de Convênios e Contratos de Repasse, e se abstenha de 
efetuar repasses fundo a fundo para a construção e reforma das UPAs. 

418. Tal proposta, caso seja ratificada pelo Plenário deste Tribunal, deixa sem solução essa 
questão crucial para o bom desenvolvimento dos programas federais de expansão da infraestrutura de 
assistência à saúde, e não apenas para UPAs e UBS, foco dos presentes autos, mas para toda e 

qualquer outra obra custeada com recursos do Ministério da Saúde.  
419. Não é demais ressaltar que a jurisprudência pacificada no TCU é no sentido de que, não 

obstante o art. 48 da Lei 8.443/1992 contemplar o efeito suspensivo para o pedido de reexame, tal 
efeito não pode se sobrepujar ao interesse público, que é a fonte de todas as diretrizes que regem a 
administração pública. Por conseguinte, o efeito suspensivo do recurso alcança apenas o direito 

subjetivo dos responsáveis, a exemplo da exigência de ressarcimento, da aplicação de sanções e de 
determinações para a prática de atos com vistas ao saneamento de irregularidades relacionadas ao 

caso concreto. Observe-se, contudo, que os atos praticados no período em que tais efeitos estiverem 
suspensos são passíveis de apenação, caso a decisão venha a ser mantida. 
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420. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte é de que o efeito suspensivo dos 

pedidos de reexame, impetrados contra as decisões do Tribunal, susta provisoriamente os efeitos 
destas deliberações até o julgamento do recurso, mas não autoriza o recorrente a, antes do 

pronunciamento do Tribunal sobre o mérito do recurso, praticar qualquer ato ou adotar qualquer 
providência que, direta ou indiretamente, contrarie qualquer dos itens da decisão recorrida, 
sujeitando-se o infrator à multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92, combinado com o art. 220, II, 

do Regimento Interno (Acórdãos 324/2009-TCU-Plenário, 711/2009-TCU-Plenário, 1.732/2009-TCU-
Plenário, 2.051/2009-TCU-Plenário, 1.398/2008-TCU-Plenário, 392/2006-TCUPlenário, 1.842/2005-

TCU-Plenário).  
421. Pelo exposto, a proposta da Serur abre oportunidade para aperfeiçoamento dos 
encaminhamentos a fim de firmar entendimento e solucionar em definitivo a controvérsia acerca da 

inadequação da sistemática de repasses fundo a fundo para o controle da efetividade dos recursos 
aplicados na construção de novas obras de UPAS e UBS, com vistas à expansão da rede física da 

saúde. 
 

IX.4.3. Conclusão: sobre a natureza de transferências voluntárias da aplicação de recursos nas 

obras de UPAs e UBS e a inadequação da sistemática de repasses fundo a fundo 

422. Como dito no início desta instrução, o Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário determinou 

ao Ministério da Saúde que observasse as disposições da Portaria Interministerial 507/2011, 
abstendo-se de efetuar repasses fundo a fundo para construção e reforma de Unidades de Pronto 
Atendimento (item 9.1.5), sendo que tal item foi atacado por meio de recurso (pedido de reexame), 

com efeito suspensivo aplicável a todo o item 9.1.  
423. A questão não reside propriamente em repassar fundo a fundo (movimentação financeira 

entre contas de entes distintos), mas sim na forma como se dá a aplicação e o controle desses 
recursos. Entende-se que a LC 141/2012 não veda uma repasse fundo a fundo com o uso de 
instrumentos de formalização e controle, conforme nos convênios. Logo, é essa a opção que o 

Ministério da Saúde deve adotar para cumprir a Lei.  
424. Embora aqueles autos se encontrem sob apreciação da Serur, observa-se que, em larga 

medida, as principais argumentações do Ministério da Saúde para manter a sistemática de repasses 
fundo a fundo no caso das UPAs (peça 65 do TC 011.581/2013-1) são similares aos argumentos que 
já haviam sido fornecidos em resposta à oitiva no âmbito da auditoria sobre os projetos padrão e o 

edital para licitação de obras por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (TC 011.014/2014-8, peça 44). 

425. Conforme visto, ao optar pela defesa exaustiva dos repasses por “blocos de 
financiamento”, os argumentos da manifestação da Secretaria Executiva, incluindo o parecer da 
Conjur, tergiversaram para, ao final, não atacar o cerne da questão: a atual falta de controle que 

impede o atingimento dos objetivos e metas da política pública federal de construção de novas UPAs e 
UBS, a partir dos recursos federais transferidos pelo Ministério da Saúde aos demais entes 

federativos, cuja causa em larga medida estaria relacionada à opção de sistemática de repasse fundo 
a fundo, a qual dispensa não só a celebração ode termos de ajustes, mas também libera as prestações 
de contas específicas por obra, conforme apontamentos do TCU. Discorda-se, por fim, da opinião da 

Conjur-MS de que “a aplicação dos recursos transferidos por blocos de financiamento não se vincula 
ao quantitativo aplicado em cada ação ou serviço” (TC 011.014/2014-8, peça 44, págs. 19 e 20). 

426. O esquema a seguir visa resumir todas as análises deste tópico, buscando mostras as 
distinções conceituais e, com isso, esclarecer as formas adequadas de aplicação dos entendimentos 
de:  

(i) transferências voluntárias, acima dos valores mínimos legais (por meio de convênios e 
instrumentos congêneres): condicionadas à aprovação de projetos, submetidos aos regramentos do 

Ministério da Saúde durante a execução, e com aplicação de recursos (pagamentos) em tempos 
irregulares, a depender o efetivo avanço de cada obra; e  
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(ii) transferências obrigatórias mínimas anuais pela legislação (por meio de repasses fundo a fundo): 

sem condicionamentos além dos dispostos na legislação (que não envolvem análises técnicas de 
projetos), sem submissão aos regramentos do Ministério (descentralização político-administrativa), e, 

por isso, passíveis de repasses regulares e automáticos (com comprovações anuais da adequada 
aplicação dos recursos).  
 
Figura 6 – Aplicação dos entendimentos de (i) transferências voluntárias e (ii) transferências obrigatórias 

mínimas anuais pela legislação  

 

 
 
427. Cada uma das etapas do esquema anterior é numerada. E a cada etapa (com itens e 
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subitens) há uma descrição com base em fundamentação legal, que justifica o estabelecimento daquele 

conceito/etapa diferenciado dos demais, a saber: 
(1)  Serviços de Saúde:  

(1.1) Despesas de Custeio (mão de obra e materiais de consumo) vinculadas aos serviços de 
assistência à saúde (tratamentos, medicação): descentralizados aos municípios por força da Lei 
8080/1990 (art. 7º, IX, “a”; c/c art. 18, I; c/c art. 198, caput, III, da CF/88); e financiados por repasse 

fundo a fundo autorizado por LC 141/2012 (art. 17, §1º, c/c art. 22), isto é, transferências 
obrigatórias, anuais, sem restrições/condicionantes, sem análise técnica de projetos;  

(2) Ações de Saúde: despesas mais vultosas, a atender programas de vigilância sanitária e outros, de 
natureza preventiva, são desdobradas em: 
(2.1) Despesas de Custeio (mão de obra e materiais de consumo) vinculadas às ações (preventivas) de 

saúde: conceituadas na Lei 8080/1990 (art. 6º); e financiados por repasse fundo a fundo autorizado 
por LC 141/2012 (art. 17, §1º, c/c art. 22), isto é, transferências obrigatórias, anuais, sem 

restrições/condicionantes, sem análise técnica de projetos;  
(2.2) Despesas de Capital (bens públicos, duráveis: materiais permanentes, equipamentos ou obras) 
vinculadas às ações de saúde, levando a: 

(2.2.1) Despesas de Capital-Investimento “na rede” existente (programação anual), fundamentadas 
na LC 141/2012 (art. 17, § 2º, c/c art. 18, caput); podem ser condicionadas à análise técnica do MS 

(conf. art. 17, caput, c/c, Lei 8080/1990, art. 35); conceitualmente, é razoável ser segregadas em:  
(2.2.1.1) Despesas de Capital-Investimento com obras para manutenção de edificações “na rede” 
existente: de acordo com a Portaria GM 207/2007 (art. 6º, §2º, V), são vedadas novas obras, 

portanto, somente obras de reformas/adequações/(re)construções/pequenas ampliações (dentro do 
próprio terreno existente), todas de baixa materialidade individual; podem ser financiadas por 

repasse fundo a fundo, neste caso autorizado por LC 141/2012 (art. 3º, IX, VI e VII, c/c art. 17, § 1º, 
c/c art. 18, caput), isto é, transferências obrigatórias, anuais (obra deve terminar em menos de 12 
meses, conf. LC 141/2012, art. 24, I, c/c art. 26, §2º), sem restrições/condicionantes, com análise 

técnica de projetos pelo MS;  
(2.2.1.2) Despesas de Capital-Investimento com compras (aquisições) de equipamentos e materiais 

permanentes (controle patrimonial) “na rede” existente; podem ser financiadas por repasse fundo a 
fundo, neste caso autorizado por LC 141/2012 (17, § 1º, c/c art. 18, caput), isto é, transferências 
obrigatórias, anuais, com possibilidade de restrições/condicionantes (Lei 8142/1990, art. 3º, IV, e art. 

4º), com análise técnica de projetos pelo MS;  
(2.2.2) Despesas de Capital-Investimento com obras para Expansão da rede (novas edificações): são 

vedadas para repasse fundo a fundo, de acordo com a Portaria GM 207/2007 (art. 6º, §2º, V); 
necessitam de vultosos investimentos, inclusive em aquisições de novos terrenos (acréscimo do 
patrimônio imobiliário); caracterizada por alta materialidade individual;  

(2.2.2.1) Despesas de Capital-Investimento com obras para Expansão da rede existente previstas nos 
“Programas da Lei Orçamentária”, aprovadas pelo Congresso Nacional (funcionais programáticas 

da LOA): caracterização dada pela Lei 8142/1990 (art. 2º, II); com financiamento enquadrado na LC 
141/2012 (art. 17, § 2º, c/c art. 18, parágrafo único), isto é, transferências voluntárias, não regulares 
e não automáticas; sujeitas a uma série de restrições/condicionantes, com obrigatoriedade de análise 

técnica de projetos pelo MS, nos termos das Portarias 340 e 342/2013; podem ter financiamento 
suspenso caso o ente não comprove a aplicação dos recursos mínimos, conforme LC 141/2012 (art. 

26, §5º, c/c art. 2º, parágrafo único, c/c CF/88, art. 198, § 3º) e Decreto nº 7827/2012 (arts. 11, 12, 16 
e 18 = condicionantes/suspensão/reestabelecimento de transferências voluntárias e obrigatórias da 
saúde); sujeitas também à aplicação do Decreto nº 6.170/2007 (transferência de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse); aplicam-se ainda a esses casos, de investimentos 
aprovados pelo Congresso Nacional, as disposições sobre fiscalizações de obras das Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), inclusive quanto ao bloqueio preventivo das execuções 
orçamentárias, financeiras e físicas em caso de irregularidades graves (IGP);  
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(2.2.2.2) Despesas de Capital-Investimento com obras para Expansão da rede existente previstas no 

“Plano Quinquenal” do Ministério da Saúde: caracterização dada pela Lei 8142/1990 (art. 2º, III); 
com financiamento enquadrado na LC 141/2012 (art. 17, § 2º, c/c art. 18, parágrafo único), isto é, 

transferências voluntárias; valem todas as demais observações do item anterior (2.2.2.1).  
428. Diante de todo o exposto neste tópico, cabe determinar ao Ministério da Saúde que 
encaminhe ao TCU, no prazo de 120 dias, plano de ação com as medidas a serem tomadas no sentido 

de adequar as transferências de recursos destinadas a investimentos em projetos específicos às 
exigências legais relativas às transferências voluntárias, conforme os entendimentos firmados pela 

jurisprudência e à luz das novas análises agregadas pela presente instrução.  
429. Afigura-se conveniente também, em resposta às sucessivas colocações do Ministério da 
saúde, notificar o órgão, no sentido de que, mesmo com a vigência da lei complementar nº 141/2012, 

mantém-se ratificado o entendimento firmado no item 1 da Decisão n. 506/1997-TCU-Plenário, no 
sentido de que os recursos repassados pelo SUS aos demais entes federativos, via FNS, constituem 

recursos federais, estando sujeitos à fiscalização do TCU todas as despesas de ações e serviços pagos 
à conta desses recursos, independente da forma de transferência, a exemplo dos convênios ou dos 
repasses automáticos e regulares entre fundos de saúde.  

430. Necessário se faz determinar ao Ministério da Saúde que, ao menos para aquelas novas 
propostas para obras de UPAs e UBS que ainda não tiveram a 1ª parcela depositada no fundo do ente 

beneficiário, que formalize instrumentos de natureza convenial (convênios, ajustes, contratos de 
repasse, termos de compromisso ou outros instrumentos congêneres), de modo a permitir a 
fiscalização e o controle da execução da despesa, bem como a plena observância do princípio 

republicano da prestação de contas por parte da administração pública, consagrado no art. 34, inciso 
VII, alínea “d”, da Constituição Federal (bem ressaltado no Voto condutor do Acórdão 2506/2014 -

TCU-Plenário).  
431. A proposta tem fundamento legal tanto na Portaria GM nº 204, de 29/1/2007 (art. 6º, § 2º, 
inciso V) quanto na legislação pertinente à saúde, notadamente a Lei 8.142/1990 (art. 2º, II) e a Lei 

Complementar nº 141/2012 (art. 38, II e V), tendo em vista que (i) as despesas de investimentos em 
expansão da infraestrutura de saúde, por meio de novas obras de construção, autorizadas pelo 

Congresso Nacional por meio de programas constantes da Lei Orçamentária Anual, e fiscalizadas 
pelo titular do controle externo, com auxílio do TCU, não podem se confundir com (ii) as despesas de 
capital para reformas e adequações da rede de estabelecimentos existente, regidas pela Lei 

8.142/1990 (art. 2º, IV e parágrafo único), combinada com a LC 141/2012 (art. 38, III e IV). Por 
serem investimentos especiais, regidos pelos fundamentos legais expostos e com prazos de execução 

sempre superiores a 12 meses, as despesas de expansão de infraestrutura por UPAs e UBS não se 
enquadram na regra geral dos arts. 22 ou 18, caput, combinados com os arts. 24, I, e 26, § 2º, da LC 
141/2012, ou seja, repasses “regulares e automáticos”, fundo a fundo, que precisam de comprovação 

de efetiva aplicação (pagamento) no prazo máximo de 12 meses (exercício) do repasse. Ao contrário, 
são sempre regidas pelas situações especiais previstas no art. 18, parágrafo único, da mesma LC, 

sendo, portanto, transferências voluntárias (acima dos limites mínimos), cuja efetiva aplicação supera 
a periodicidade anual, e que exigem (i) a devida formalização, (ii) obediência às normas de seleção 
(habilitação como condicionante para financiamento), inclusive (iii) por intermédio de análises 

técnicas, de programas e projetos (conf. art. 35 da Lei 8080/1990 c/c art. 17, caput, da LC 141/2012).  
432. Ademais, a proposta tem por objetivo mitigar a ampliação dos problemas observados 

nesta FOC no tocante à fiscalização e controle dos repasses de recursos especificamente destinados 
aos dois vultosos programas federais (UPAs e UBS), os quais contam com funcionais programáticas 
próprias nas sucessivas Leis Orçamentárias Anuais. Quanto às demais obras, de UPAs e UBS, que já 

receberam alguma parcela via repasse a fundo, há que se aguardar o julgamento do recurso pelo 
TCU para ratificar, ou não, a jurisprudência do Tribunal, atualmente tendendo contra o uso de 

repasses fundo a fundo para novas obras de expansão da infraestrutura de estabelecimentos de 
assistência à saúde. 
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CONCLUSÃO 

433. Neste processo foram consolidadas as auditorias empreendidas por meio de Fiscalização 
de Orientação Centralizada (FOC) cujo objeto foi a expansão da infraestrutura física de atendimento 
à saúde por meio de obras de implantação de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs). Os investimentos se materializam por meio de repasses de recursos 
federais, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), cuja governança é de responsabilidade do 

Ministério da Saúde. 
434. O acesso aos estabelecimentos e serviços de saúde no país enfrenta vários desafios, 
verdadeiros gargalos ao desenvolvimento sustentável e inclusivo que a sociedade almeja alcançar. A 

superação dessas questões requer atuação coordenada dos entes federativos, tendo em vista o fato de 
que as políticas públicas relacionadas ao tema envolvem todas as esferas de governo. 

435. Por esse motivo, o foco da ação de controle em tela se voltou para o aprofundamento da 
visão integrada e sistêmica dos investimentos federais, desde o planejamento até o início do 
funcionamento do estabelecimento de saúde, com vistas a avaliar o adimplemento de objetivos e metas 

específicas estabelecidos no Plano Plurianual da União (Lei n. 12.593/2012 – PPA 2012-2015). Nesse 
sentido, ganhou especial relevo os aspectos de governança do Ministério da Saúde quanto ao 

adequado planejamento, assistências técnica e financeira e controle dos recursos federais aplicados 
nessas obras públicas de UPAs e UBS.  
436. No quesito de desempenho geral dos programas, conforme metas do PPA 2012-2015, 

constatou-se que, dentro do horizonte dezembro/2011 a março/2015, (i) cerca de 68% da meta de 
3.272 novas UBS e (ii) cerca de 75% da meta de 500 novas UPAs foram alcançadas. O sistema de 

monitoramento de obras do Ministério da Saúde (Sismob) registra atualmente mais de 10 mil 
propostas cadastradas para UBS, com investimentos estimados em R$ 3,7 bilhões, ao passo que há 
cerca de mil propostas cadastradas para UPAs, envolvendo investimentos superiores a R$ 1,8 bilhão.  

437. A FOC fiscalizou uma amostra de 154 (cento e cinquenta e quatro) obras de UPAs e UBS, 
em diferentes estágios de execução, localizadas em dez estados da Federação. Participaram dos 

trabalhos de auditoria a SeinfraUrbana (coordenação geral e execução de auditorias em GO e RR) e 
mais oito secretarias estaduais do TCU (AP, BA, ES, MT, PB, PI, SC e SP). O montante de recursos 
fiscalizados superou R$ 137 milhões, correspondendo à soma de todos os contratos de construção das 

unidades. 
438. Cabe ressaltar ainda que o presente trabalho guarda relação com a fiscalização realizada 

em 2013, com foco na qualidade das obras destinadas às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), a 
qual foi julgada pelo Acórdão n. 1101/2014-TCU-Plenário (TC 011.581/2013-1, peça 40). Tendo em 
vista que a referida deliberação foi objeto de Pedido de Reexame por parte do Ministério da Saúde, 

encontram-se atualmente suspensos os efeitos da determinação do item 9.1.5, no sentido de que o 
Ministério da Saúde “observe as disposições da Portaria Interministerial 507/2011, abstendo-se de 

efetuar repasses fundo a fundo para construção e reforma de Unidades de Pronto Atendimento”. 
439. Além dos dez processos individualizados, sendo um por estado da federação, foi realizada 
auditoria específica acerca das iniciativas do Ministério da Saúde no tocante à (i) elaboração de 

projetos-padrão e (ii) lançamento de editais para licitação por meio de atas de Registro de Preços 
para obras, as quais foram objeto de processo apartado (TC 011.014/2014-8), atualmente em fase de 

análise das respostas às oitivas. Não obstante, a fim de dar maior robustez às propostas de mérito, a 
presente instrução também abordou os argumentos levantados pelo Ministério da Saúde em resposta 
aos apontamentos da equipe, especialmente no tocante à (i) economicidade dos projetos-padrão e (ii) 

análises sobre a aplicabilidade da sistemática de recursos federais por meio de repasses “fundo a 
fundo” para os programas de expansão de infraestrutura de UPAs e UBS. Por se afastar do escopo da 

FOC em discussão, não foram objeto desta instrução as análises dos demais argumentos lançados no 
TC 011.014/2014-8, relacionados às interpretações legais acerca da adoção de contratação integrada 
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combinada com sistema de registro de preços para obras, no âmbito do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC).   
440. Todos os relatórios individuais registram achados graves, sendo os principais: (i) falhas 

de qualidade das obras; (ii) inobservância de requisitos legais e técnicos de acessibilidade voltados a 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; (iii) atrasos injustificáveis e (iv) 
fiscalização deficiente por parte do Ministério da Saúde, havendo ainda (v) obras paralisadas ou 

inoperantes em seis dos dez estados visitados, ocasionando deteriorações por intempéries e 
vandalismos. Em todos os achados ficou patente que a principal causa das ocorrências dizia respeito 

às falhas nas assistências técnica e financeira, bem como na supervisão da aplicação dos recursos, 
por parte do Ministério da Saúde, responsável pelos repasses de recursos federais. Por esse motivo, a 
versão preliminar do relatório consolidado foi submetida à apreciação do órgão, que não apresentou 

tempestivamente seus comentários. 
441. Dada a gravidade dos achados, e tendo em vista que as conclusões da FOC transcendem 

os limites da amostra efetivamente fiscalizada, na medida em que a deliberação do Tribunal poderá 
induzir a prevenção de ocorrências semelhantes nas demais obras dos programas voltados à expansão 
da rede de saúde formada pelas UPAs e UBS, residindo aí justamente a importância desse tipo de 

trabalho, o Exmo. Ministro-Relator autorizou a realização de oitiva do Ministério da Saúde. 
442. O primeiro ponto abordado nas respostas do Ministério diz respeito ao achado de 

“fiscalização deficiente na execução dos convênios”, assim entendida como a fiscalização exercida 
pelo órgão no repasse de recursos federais aos demais entes federativos. Segundo a equipe, o modelo 
de repasse adotado pelo Ministério da Saúde, do tipo “fundo a fundo”, não contribui para a eficácia 

do programa, pois o órgão federal entende que não haveria a necessidade de prestação de contas por 
parte dos órgãos recebedores de recursos, ao menos não nos moldes da que ocorre no modelo 

tradicional, de convênios e contratos de repasse (item I da instrução).  
443. No tocante à forma de supervisão e controle da aplicação dos recursos destinados às 
novas UPAs e UBS, o relatório consolidado destacou dois pontos: (i) inadequação do Sistema de 

Monitoramento de Obras (Sismob); e (ii) ausência de aprovações dos projetos pelas vigilâncias 
sanitárias, com consequências para a efetividade das políticas públicas (tempestividade e qualidade 

do atendimento).  
444. As fragilidades no Sismob foram resumidas no item I.1.1 desta instrução, com destaque 
para o impedimento à geração de relatórios sobre a quantidade total de obras paralisadas ou mesmo 

atrasadas em todo o país, assim como divergências entre dados internos ao sistema (situação 
declarada versus percentual de execução), bem como no confronto entre esses dados e a realidade 

(obras que constavam como dentro do prazo, mas não estavam).   
445. As respostas fornecidas tanto pela Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, do 
Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência - CGUE/DAHU, subunidade responsável pelas 

obras das UPAs, quanto pelo Departamento de Atenção Básica – DAB, responsável pelas obras das 
UBS, não foram satisfatórias, pois não aprofundaram nos apontamentos realizados para cada uma 

das obras contidas na lista de 24 obras de UBS e 5 obras de UPAs do relatório de consolidação, 
conforme resumo das respostas no item I.2.1 desta instrução. Apesar disso, conforme dispõe a análise 
do item I.3.1, foram apreciadas as informações de melhorias elencadas pelo Ministério para o 

chamado Sismob 2, cujo desenvolvimento faz parte de Termo de Execução Descentralizada firmado 
entre o MS e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em agosto de 2014. 

446. Partindo dos objetivos traçados pelo Ministério da Saúde para o Sismob, a análise desta 
instrução elencou diversos pontos que podem ser aprimorados no sistema, inclusive a partir de um 
comparativo com a versão atual do sistema de controle de obras do Ministério da Educação, o Simec 

– Módulo Obras, utilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o 
controle das obras da educação básica no país (creches, escolas, quadras esportivas, dentre outras, 

conforme telas exemplificadas no Anexo III desta instrução). Isso porque, nos termos do art. 15, 
incisos I, IV e V, art. 39, §8º, e art. 47 da Lei nº 8.080/1990 (lei orgânica da saúde), cabe ao 
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Ministério da Saúde promover a necessária articulação para o estabelecimento de mecanismos de 

controle e fiscalização, inclusive por meio da coordenação de sistemas informatizados e da definição 
de padrões de qualidade e parâmetro de custos de ações na saúde, com acesso assegurado aos demais 

entes do SUS (municípios e estados) a esses sistemas informatizados, a fim de dar suporte ao processo 
de gestão e à “gerência informatizada das contas” relacionadas à prestação de serviços no sistema 
público de saúde. Ademais, a informatização também garante a transparência na aplicação dos 

recursos, permitindo o almejado exercício do controle social. 
447. Da análise empreendida no item I.3.1.1 resultaram propostas no sentido de apresentação 

de plano de ação a abordar, no âmbito dos esforços para implementação do Sismob 2 (parceria MS e 
UFSC), os seguintes pontos: 

a) a inserção de documentos em PDF (ART, Ordem de Serviço, expedientes trocados entre 

o MS e os gestores locais etc.);  
b) inserção de campo para registro de informações financeiras relevantes, como ordens 

bancárias, cronograma físico-financeiro e outros considerados necessários, de modo a 
permitir ao MS o adequado acompanhamento da movimentação financeira desde a origem 
(FNS) até o destino final (art. 33, §§ 1º e 4º, da lei 8.080/1990 e art. 12, §§ 2º e 4º, da LC 

141/2012);  
c) registro dos alertas ao gestor por falta de atualização dos dados por mais de 60 dias 

(Portarias 340 e 342/2013, art. 22. Inciso II), bem como registro do nome do gestor 
responsável pela inserção dos dados e do servidor do Ministério da Saúde responsável 
pela conferência periódica dessas informações, a fim de permitir a rastreabilidade e a 

manutenção do histórico;  
d) mecanismos que impeçam a concessão de benefício duplicado (construção e ampliação 

concomitante, por exemplo) para um mesmo terreno oferecido pelo município, situação 
contrária à legislação (art.7º, XIII, da lei 8.080/1990); e 
e) implementação adequada das funcionalidades de geração de relatórios gerenciais, com 

vistas a elidir os erros de sistema identificados quando da tentativa de acesso às 
informações sobre o andamento das obras em atrasos ou paralisadas. 

448. Da mesma forma, a análise entendeu por oportuna recomendação para que o MS realize 
gestões junto ao FNDE/MEC, com articulação do MPOG, para troca de informações e aprimorar o 
conhecimento acerca das tecnologias de informação utilizadas no Módulo Obras 2.0 do Simec 

(monitoramento das obras de educação), ou no “sistema obras”, em desenvolvimento no MPOG. 
449. No tocante aos servidores dedicados ao acompanhamento das obras, após análise 

empreendida no item I.3.1.2 concluiu-se que as informações apresentadas pelo Ministério acerca da 
composição e das ações empreendidas pela equipe do Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos 
(GTEP) não foram claras o suficiente. Cabe ainda ressaltar que, na forma dos argumentos expostos 

pelo Ministério no item II.2 desta instrução, a periodicidade das visitas de monitoramento deve ser 
“compatível com a garantia de informações e providências subsequentes no tempo necessário e o 

porte da equipe envolvida nas atividades”, sem apresentar detalhes sobre qual seria o tamanho da 
equipe disponível para tais visitas periódicas, as quais tendem a crescer em quantidade, de forma 
proporcional ao início das construções das UPAs e UBS. Portanto, afigura-se oportuno determinar 

que o MS informe, nos próximos relatórios anuais de gestão, (i) a quantidade de servidores dedicados 
a esse grupo, bem como (ii) o rol das competências atribuídas ao grupo e (iii) os resultados das ações 

que vem sendo empreendidas, a fim de que se avalie se a estrutura é suficiente para fazer frente às 
demandas e as responsabilidades assumidas, visando ao alcance das metas quantitativas e 
qualitativas estabelecidas para as políticas públicas de expansão da infraestrutura de UPAs e UBS em 

todo o país, reduzindo as disparidades regionais, na forma do art. 198, § 3º, inciso II, da Constituição 
Federal. Em adição, dada a gravidade das inconsistências, independente do plano de ação, cabe 

determinar a correção ao menos para as obras identificadas nesta FOC, razão pela qual se propõe o 
envio de relatório circunstanciado com as correções implementadas no Sismob a fim de sanear os 
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problemas verificados nesta FOC. 

450. Tendo em vista que, na tentativa de perscrutar as causas da desatualização e inadequação 
no preenchimento dos dados, as equipes apuraram, junto aos representantes dos municípios, aspectos 

como a grande rotatividade de profissionais nas prefeituras, as análises do item I.3.1.2 também 
levantaram a oportunidade de recomendação ao Ministério da Saúde para que avalie a conveniência 
e oportunidade de elaborar treinamento, seja na modalidade presencial ou por Ensino à Distância 

(EaD), obrigando a cada novo gestor de prefeitura ou estado (fiscal da obra e/ou ordenador de 
despesas) a obter certificado para atuar como representante legal cadastrado no Sismob.  

451. No tocante à ausência de aprovação de projetos pelos órgãos locais de vigilância 
sanitária, as áreas do Ministério limitaram-se a reafirmar que toda a responsabilidade recairia sobre 
os gestores locais, recebedores dos recursos, e que o Ministério orientou por meio de cartilha quanto 

à obrigatoriedade de aprovação dos projetos, inclusive nas vigilâncias sanitárias (itens I.2.2 e I.2.3).  
452. Não obstante, cabe aqui lembrar que tanto a Lei 8.080/1990 (art. 7º, XI; e art. 16, XVIII e 

XIX) quanto a Lei Complementar 141/2012 (art. 43) estabelecem como princípios a conjugação de 
esforços entre os três entes, por meio de cooperações técnicas (além das financeiras). Nesse sentido, a 
análise empreendida no item I.3.3 desta instrução revelou a forma pela qual o Sismob monitora os 

projetos pendentes de aprovação pelos órgãos de vigilância locais, apontando inconsistências nos 
dados e mostrando que há obras classificadas como “em licitação”, “em execução” ou até mesmo 

“concluídas” sem que seu projeto estivesse aprovado pela vigilância sanitária competente. Diante de 
tal situação, a proposta é de determinar ao Ministério da Saúde que adote providências para evitar a 
existência de diversas obras em licitação, execução, ou mesmo concluídas, sem a aprovação de seu 

projeto pela vigilância sanitária local, individualizando quais seriam essas obras constantes do 
relatório gerencial do Sismob. 

453. Ademais, foi resgatada análise no âmbito do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário (TC 
011.581/2013-1), segundo a qual é preocupante a vinculação do órgão de vigilância sanitária local à 
estrutura da Secretaria de Saúde das próprias Prefeituras, que são as contratantes das obras de UPAs 

e UBS, colocando sob questionamento a necessária independência que esses órgãos devem ter para 
exercer seu papel de aprovadores dos projetos e de fiscalizadores da operação das unidades de saúde. 

Nesse sentido, sem prejuízo das determinações já exaradas naquela deliberação, notadamente em seus 
itens 9.1.2 (para que o Ministério insira, nos seus normativos internos para a análise de projetos, 
regra que condicione a liberação de recursos para as obras das UPAs à aprovação dos projetos pelo 

órgão de vigilância sanitária competente) e 9.5.2 (notificação ao Ministério sobre atrasos 
injustificáveis nas obras do programa), cabe propor, com base nas análises do item I.3.3 desta 

instrução, recomendação adicional ao Ministério da Saúde para que promova: 
a) uma articulação maior com a Anvisa com vistas a evitar morosidade ou omissões na 
aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, diante da constatação de que, 

em vários casos, tais órgãos municipais não possuem a necessária independência para 
atuar, já que estão vinculados à própria Secretaria de Saúde responsável pela elaboração 

do projeto e execução das obras;  
b) uma ampla divulgação aos municípios (via Sismob, internet, ofícios circulares, 
inspeções em campo etc.) da informação de que os projetos padrão têm prévia aprovação 

da Anvisa e, por isso, simplificam os procedimentos junto às vigilâncias sanitárias locais, 
a fim de aumentar o número de adesões; 

c) inserção de cláusula nos termos de ajuste pactuados, abordando a assunção de riscos e 
responsabilidades pelo gestor municipal quanto ao cumprimento dos prazos de aprovação 
desses projetos, bem como registrando claramente a proibição de início de obras sem a 

aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, especialmente em caso de não 
aderência do município ao projeto padrão; e 

d) inserção no Sismob de campo que possibilite o controle dos prazos de aprovação dos 
projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, de forma a estabelecer estatísticas e remeter à 
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Anvisa, com a devida tempestividade, os casos em que haja retardos imotivados na análise 

e aprovação dos projetos.  
454. Como segundo ponto abordado na oitiva do Ministério da saúde, tem-se o achado sobre a 

ausência ou inadequação de providências para retomada de obras paralisadas, ou entrada em 
funcionamento das obras concluídas, mas inoperantes por ocasião das inspeções dos técnicos do 
TCU.  

455. Embora o ofício de oitiva tivesse sido suficientemente claro quanto à necessidade de o 
Ministério apresentar medidas concretas para cada uma das 21 (vinte e uma) obras paralisadas 

identificadas na amostragem da FOC (quase 20% do total de obras iniciadas na amostra), a oitiva 
não apresentou providências concretas, mas tão somente o status atual das obras, conforme 
declaração dos gestores locais no Sismob.  

456. Os argumentos apresentados pelas áreas técnicas do MS foram relacionados no item II.2, 
dentre os quais se destacam (i) os pontos de reconhecida fragilidade do Sismob, obrigando a 

manutenção de “bases de dados auxiliares”, bem como (ii) o reconhecimento da necessidade de 
ferramentas de sistema que obriguem os gestores locais a alimentar o sistema com frequência maior, 
inclusive fotos atualizadas. 

457. O item II.3, ao analisar a manifestação do órgão, ressaltou que não houve 
pronunciamento quanto aos apontamentos do relatório consolidado no que tange à (i) morosidade do 

Ministério em liberar a 2ª parcela dos recursos (como uma das causas de paralisação de obras); bem 
como (ii) a falta de um critério homogêneo acerca do percentual da obra a partir do qual essa 
liberação é feita.   

458. Um dos motivos de paralisação identificados diz respeito à falta de regularização da 
titularidade dos terrenos, resultando em alterações de locais para as obras, atrasando a conclusão da 

obra, ou, na pior das hipóteses, embargos judiciais, conforme análise do item II.3.1.  
459. Embora para algumas das fragilidades do Sismob já existam providências em andamento, 
conforme análise de outros itens, a análise detalhada no item II.3 desta instrução, específica quanto 

às obras paralisadas, concluiu pela incompletude das informações trazidas pela oitiva para cada obra 
de UPA ou de UBS relacionada como paralisada no relatório de consolidação e, por consequência, 

opinou pela insuficiência de providências em curso por parte do MS para a retomada das obras 
paralisadas ou inoperantes.  
460. Nesse sentido, considerando a relevância da extensão da paralisação de obras, atingindo 

20% da amostra de obras iniciadas, será proposta determinação com vistas a (i) retomada imediata 
de cada uma das 21 (vinte e uma) obras paralisadas, ou devolução dos recursos; e (ii) implantação de 

medidas para que os atrasos não mais ocorram na liberação da 2ª parcela.  
461. Alvitra-se ainda determinação com vistas mitigar riscos de paralisação de obras por 
mudanças de terrenos após o início das obras, ou mesmo por embargos devido a disputas pela 

titularidade dos terrenos. Nesse sentido, cabe exigir o cumprimento do expressamente disposto no art. 
39, inciso IV, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 para as obras de UPAs e UBS, 

revendo os procedimentos para aprovação dos terrenos ofertados pelo ente federativo. Desse modo, a 
exigência da declaração de posse afigura-se razoável apenas para a liberação da 1ª parcela 
(destinadas aos projetos e atos para licitação das obras), cabendo, como condicionante para a 

liberação da 2ª parcela de recursos federais (antes da ordem de início dos serviços), a necessária 
inserção de documentos comprobatórios da titularidade do terreno no Sismob, por meio de certidão 

emitida em cartório de registro de imóveis, como comprovante de exercício de plenos poderes da 
propriedade. 
462. Considerando o contexto particular da paralisação da obra da UBS Jota Flores, em 

Mucajaí/RR, e considerando que a resposta à oitiva não saneou a gravidade exposta na análise do 
item I.3.1.2, cabe ainda determinar que sejam apresentadas as providências efetivas que o Ministério 

da Saúde está adotando para a imediata devolução dos recursos desviados, incluindo a identificação 
dos responsáveis. 
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463. Em adição, em consonância com a análise empreendida no item II.3.2 desta instrução, 

afigura-se oportuno recomendar ao MS que, em conjunto com os entes tomadores dos recursos, no 
âmbito da gestão compartilhada do SUS, avalie (i) o estabelecimento de medidas preventivas para 

evitar a paralisação de obras, com a liberação de recursos em parcelas menores (a fim de evitar 
antecipações indevidas de pagamentos, a desestimular o término da obra), ao mesmo tempo em que 
atenção especial deve ser dada à celeridade de liberação de parcelas (a fim de evitar a paralisação 

por falta de recursos para pagamento das construtoras), bem como (ii) medidas de desincentivo ao 
abandono das obras, descumprindo os contratos firmados, a exemplo de inserção de cláusula 

contratual que estabeleça, como uma das sanções possíveis, a inserção da construtora em cadastro 
restritivo de empresas. Como exemplo de viabilidade da medida, podem ser citadas as iniciativas da 
Caixa Econômica Federal no Programa Minha Casa Minha Vida, ao punir as construtoras que não 

cumprem fielmente as condições estabelecidas nos contratos, por meio do denominado “Cadastro 
Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a Caixa” (CONRES). Não 

obstante, é necessário dar ciência ao Ministério da Saúde de que os casos mais graves de 
descumprimento contratual, a exemplo da paralisação de obras por culpa das contratadas, devem ser 
punidos, inclusive, quando couber, por meio da aplicação do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, 

que dispõe sobre a declaração de inidoneidade das empresas.  
464. O terceiro ponto da oitiva diz respeito à qualidade deficiente das obras de UPAs e UBS, 

constatação identificada em 87% das obras concluídas, presentes na amostra selecionada pela FOC. 
O item III.1 trouxe exemplos dos problemas encontrados, que vão desde fissuras causadas por 
problemas de terraplenagem até impermeabilizações ineficientes e acabamentos em desconformidade 

com as normas de vigilância sanitária.  
465. Tendo em vista que os argumentos apresentados pelo Ministério novamente se referem à 

total responsabilidade dos gestores locais, recebedores dos recursos, pela qualidade das obras 
entregues (conforme item III.2), a análise do assunto destacou que, embora o nascedouro dos 
problemas possa até ser atribuído às fases de projeto e execução da obra, não há dúvidas de que seus 

impactos afetam o bom andamento da política pública, de modo que o empenho do Ministério na 
identificação e prevenção dos problemas é não só justificável como obrigatória, no âmbito do controle 

finalístico da política pública. Como fundamentos legais para tal entendimento, tem-se os comandos 
que regem a gestão compartilhada do SUS: (i) da lei 8.080/1990: art. 9º, inciso I; art. 15 (atribuições 
comuns), incisos V (estabelecimento de parâmetros de qualidade e de custo) e XVII (articulação com 

conselhos profissionais em benefício do sistema de saúde); art. 16 (direção nacional do SUS deve não 
apenas formular, mas implementar as políticas), incisos XIII (cooperação técnica do MS com os 

demais entes, para aperfeiçoamento institucional) e XIX (criação do Sistema Nacional de Auditoria do 
SUS); e art. 33, § 4º; (ii) da Lei Complementar 141/2012: art. 41 (interação do MS com os Conselhos 
de Saúde  para avaliar a qualidade e adotar medidas corretivas); art. 42 (avaliação do cumprimento 

da lei pelo SNS, inclusive presencialmente); art. 43, § 1º (cooperação técnica e indicadores de 
qualidade para ações), conforme ressaltado no item III.3 desta instrução.  

466. Nesse sentido, cabe determinar que sejam solucionados tais problemas de qualidade das 
obras custeadas com recursos federais originados do Fundo Nacional de Saúde (FNS), cuja 
responsabilidade pela gestão é do Ministério da Saúde, pois tais problemas acabam por se refletir na 

qualidade de atendimento ao público. Não obstante, cabe ainda estender a determinação já emanada 
ao Ministério da Saúde para a obra de UPAs também para as obras de UBS, nos termos do item 9.1.4 

do Acórdão n. 1101/2014-TCU-Plenário: “oriente a todos os municípios que receberam e que vierem 
a receber recursos para implantação ou reforma de Unidades de Pronto Atendimento a observarem a 
íntegra das orientações do Acórdão n. 853/2013-TCU-Plenário”.  

467. Por fim, a análise presente no item III.3 desta instrução concluiu por apresentar 
recomendações ao Ministério da Saúde, no sentido de atuar preventivamente junto aos entes 

tomadores dos recursos para:  
a) estabelecer cadernos de encargos, especificações técnicas e memoriais descritivos das 
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obras, com o devido detalhamento, a fim de evitar divergências de interpretações quanto à 

qualidade dos materiais aplicados ou dos serviços prestados na obra; 
b) acionar tempestivamente as empresas para corrigir as falhas; 

c) avaliar a viabilidade de se criar um cadastro restritivo, nos moldes do chamado 
“Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a Caixa” 
(CONRES), o qual considera como insatisfatória a atuação de empresas que apresentem 

obras com vícios construtivos, ficando impedidas de operar com a instituição; 
d) envidar esforços para articulações com o FNDE e a Caixa Econômica Federal, órgãos 

com experiência em acompanhar a execução de grandes programas de expansão da 
infraestrutura, bem como com os conselhos de fiscalização profissional (Creas e CAUs), 
com vistas ao estabelecimento de padrões ético-profissionais em projetos e execução ode 

obras dos estabelecimentos de saúde, na forma do art. 15, inciso XVII, da Lei nº 
8.080/1990. 

468. O quarto ponto abordado nas respostas à oitiva diz respeito aos atrasos injustificáveis nas 
obras, sendo elevados os percentuais de ocorrência, atingindo 88% no caso das UPAs e superando 
95% no caso das UBS. Os argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde focaram, em síntese, na 

existência de regulamentação dos prazos das obras, por meio das Portarias emitidas pelo próprio 
órgão, bem como na programação de uma força-tarefa para avaliar in loco cerca de 750 obras de 

UPAs (item IV.2). 
469. Na análise das manifestações do Ministério quanto aos atrasos identificados na presente 
FOC (item IV.3 desta instrução) foram retomadas as fundamentações lançadas tanto no Acórdão n. 

1.101/2014-TCU-Plenário (TC 011.581/2013-1) quanto no Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário 
(auditoria de natureza operacional - TC 013.247/2012-3), segundo as quais o Ministério tem 

autorizado sucessivas prorrogações de prazo, regularizando a situação das obras do programa e 
retirando a condição de inadimplência dos entes tomadores dos recursos.  
470. O que se questiona na conduta do Ministério da Saúde é a prorrogação indiscriminada de 

prazos para todas as obras, com o intuito de “regularização” da inadimplência, e não uma análise 
fundamentada e contextualizada, caso a caso, acerca da possibilidade de prorrogação na conclusão 

das obras.  
471. Diante do exposto, nos moldes da deliberação já proferida pelo TCU para as UPAs 
habilitadas de 2009 a 2012, conforme item 9.3.1 do Acórdão n. 2.292/2014-TCU-Plenário, de forma a 

prevenir a nova ampliação de prazos a mascarar os atrasos no cumprimento das metas da política 
pública, cabe determinar ao Ministério da Saúde que, tanto para UPAs quanto para UBS, (i) se 

abstenha de novas prorrogações de prazos para as obras habilitadas em 2013, e (ii) para as obras 
habilitadas a partir de 2014 institua procedimentos para a análise pormenorizada de cada caso 
concreto a fim de motivar a decisão pela prorrogação da conclusão da obra, ou pela não prorrogação 

nos casos em que não haja perspectiva de finalização em prazo razoável, com a consequente cobrança 
do recurso federal repassado em vão. 

472. Em adição, cabe determinar o envio dos resultados da referida força tarefa, no contexto 
do plano de ação para melhor regulamentar os procedimentos para a supervisão in loco das obras, 
definindo a frequência das inspeções, de modo a complementar o acompanhamento via Sismob. 

473. O quinto ponto abordado nas respostas à oitiva tratou da não inclusão de soluções de 
acessibilidade nas obras de UPAs e UBS, na forma da NBR 9050/2004 da ABNT, representa clara 

afronta à legislação, em especial o art. 11 do Decreto 5296/2004. Tendo em vista que também em 
relação a este tópico o Ministério se limitou a atribuir responsabilidades aos entes municipais e 
estaduais, a conclusão do item V.3 da presente instrução propôs determinação ao Ministério da Saúde 

para formular plano de ação no sentido de cobrar dos gestores municipais, inclusive por meio de 
inspeções in loco, as soluções para os problemas de acessibilidade encontrados, os quais constituem 

flagrante ilegalidade, abordando as medidas, os prazos e os responsáveis pela correção, das 
irregularidades a seguir, sem prejuízo das outras inconformidades apontadas nos relatórios:  
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a) a altura excessiva dos balcões de atendimento nas creches (com altura de projeto 20 cm 

acima do previsto na norma, mas executados até mesmo mais altos),  
b) as rampas com declividades acentuadas e larguras excessivas, que impedem o 

cadeirante de subir com autonomia,  
c) as barras de apoio nos banheiros (sanitário, lavatório e chuveiro), em quantidade, 
posição, afastamentos e alturas que não respeitem a norma,  

d) ausência ou inadequação de acesso externo para cadeirantes e pessoas com mobilidade 
reduzida, desde o portão no muro de divisa do terreno até a entrada de cada edificação 

(especialmente no caso de terrenos com declives),  
e) ausência ou inadequações nos pisos podotáteis, os quais devem respeitar a lógica de 
sinalização paradas ante de cada obstáculo móvel ou transponível (como portas ou 

desníveis), ainda cuidando para não haver nenhum obstáculo fixo e instransponível no 
caminho (como bancadas, bebedouros etc.),  

f) ausência de placas de comunicação em linguagem Braille, em todos os ambientes 
(especialmente aqueles que podem oferecer riscos aos deficientes visuais, como 
laboratórios, salas de procedimentos etc.).  

474. O sexto ponto da manifestação do Ministério tratou da falta de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia (Crea), tanto para 

projetos (32% da amostra analisada) quanto para execução de obras (20% da amostra analisada na 
FOC). Como principais causas, o relatório consolidador abordou as dificuldades de arquivamento 
desses documentos, especialmente em virtude das mudanças de gestão na prefeitura. Nas 

manifestações, o Ministério se limitou a informar que o Sismob possui um campo no qual o gestor 
declara o nome do profissional responsável pela fiscalização da obra (item VI.2). 

475. Por esse motivo, o item VI.3 da instrução concluiu pela necessidade de determinar ao 
Ministério da Saúde que implemente no Sismob campo próprio para inserção das ARTs/RRTs 
digitalizadas (arquivos PDF), devidamente assinadas, tanto para (i) estudos, projetos e orçamentos 

(nas suas mais diversas disciplinas, como arquitetura, estrutura, instalações diversas etc.), quanto 
para (ii) a execução (pelos engenheiros da construtora) e ainda para (iii) a fiscalização das obras 

(pelos engenheiros das prefeituras), passando também a exigir a inserção desses documentos no 
Sismob como condicionante para liberação da 2ª parcela dos recursos. Isso porque a sistemática 
atual, de mera inserção de um único nome no Sismob, não se mostra adequada se desacompanhada de 

documento que comprove que o profissional, ou mais de um, conforme o caso, realmente está ciente 
da responsabilidade que lhe é atribuída, e a aceita, para todos os efeitos legais. Além de toda a 

legislação referente ao registro da obra no conselho profissional, e da jurisprudência desta Corte de 
Contas (com destaque para a Súmula 260/2010), a proposta possui ainda fundamento na Lei 
8.080/1990 (art. 33, §§ 1º e 4º) e na Lei Complementar 141/2012 (art. 12, §§ 2º e 4º, art. 27, inciso III, 

e art. 42), dispositivos legais que exigem o acompanhamento dos responsáveis envolvidos na 
aplicação dos recursos federais repassados. 

476. Além seis pontos da oitiva, outros pontos mereceram análise para fins de oferta de 
proposta de mérito ao Tribunal. 
477. No tocante aos apontamentos de sustentabilidade nas obras, conforme registros do 

relatório de consolidação da FOC, a análise presente no item VII desta instrução ponderou que, 
considerando a incumbência legal de estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de custos que 

caracterizam os bens vinculados à assistência à saúde (Lei 8080/1990, art. 15, inciso V), cabe 
recomendar ao Ministério da Saúde que estimule iniciativas de conscientização quanto ao uso 
racional dos recursos durante as obras, além de estimular o emprego de soluções de engenharia para 

reduzir o consumo de água e energia durante toda a vida útil das edificações de UPAs e UBS, 
reduzindo ainda os montantes financeiros de custeio repassados pelo próprio Ministério.  

478. Outro ponto abordado na presente instrução diz respeito às questões de preços das obras. 
Como visto no item VIII, a FOC empreendeu análises paramétricas de preços (R$/m²) das edificações 
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de UPAs e UBS, a fim de evidenciar eventuais inconsistências flagrantes. Nesse sentido, maior 

aprofundamento foi dado nas análises do projeto padrão, conforme relatório constante do TC 
011.014/2014-8, em fase de análise das oitivas. Assim, no que tange aos preços, as análises da 

instrução foram divididas em: (i) preços paramétricos das obras em andamento, e (ii) preços dos 
projetos padrão. 
479. Para os preços considerados excessivos nas obras em andamento, conforme análise 

presente no item VIII.1 desta instrução, ponderou-se por, considerando a competência para 
estabelecer parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, atribuída ao Ministério da 

Saúde por meio do art. 15, inciso V, da Lei nº 8080/1990, determinar ao órgão que apresente plano de 
ação, identificando prazos e responsáveis, com vistas a (1) estabelecer normativos a fixar limites para 
os preços finais das obras de UPAs e UBS, com base no SINAPI, conforme estabelecido no Decreto nº 

7.983/2013, obrigando os gestores a justificar os preços globais porventura acima dos patamares de 
mercado, acompanhado de garantias a mitigar os riscos de eventual insuficiência de contrapartida, a 

afetar a conclusão da obra com qualidade e nos prazos pactuados; e que (2) inclua no Sismob: (2.i) 
um campo específico a registrar o preço paramétrico R$/m² de cada obra, a partir dos dados 
preenchidos nos campos já existentes (valor global e área construída), bem como (2.ii) controles 

automatizados que calculem a mediana dos preços globais paramétricos em cada estado, para que 
sejam emitidos alertas aos gestores (municipais e do Ministério) caso o preço de determinada obra 

exceda a faixa de variação razoável para aquele mercado, a ser definida em função das estatísticas 
regionais. 
480. Por outro lado, no tocante aos preços dos projetos padronizados, tendo em vista que o 

Ministério sinalizou com o acolhimento da totalidade dos principais pontos apresentados pela equipe, 
cabe apenas determinar o envio de plano de ação a fim de que os resultados dessas novas ações de 

revisão de projetos e orçamentos pelo MS possam ser devidamente monitorados por esta 
SeinfraUrbana, e oportunamente apreciados pelo Tribunal no âmbito do TC 011.014/2014-8, o qual 
também cuidará de discutir as questões de legalidade afetas ao uso do Sistema de Registro de Preços 

previsto no Regime Diferenciado de Contratações para as obras de UPAs e UBS.  
481. O último ponto objeto da instrução diz respeito ao deslinde de uma questão que trará 

impactos não apenas acerca das presentes propostas de encaminhamento, mas também sobre todo e 
qualquer trabalho futuro empreendido por esta Corte de Contas em obras de infraestrutura da saúde 
custeadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Por esse motivo, o item IX desta instrução 

dedicou atenção especial à forma de operacionalização do repasse de recursos federais, por meio da 
sistemática “fundo a fundo” para as obras de UPAs e UBS. 

482. O tema foi objeto de análise incidental no âmbito do Acórdão 1.101/2014-TCU-Plenário, 
cujo item 9.1.5 determinou ao Ministério da Saúde que “[1] observe as disposições da Portaria 
Interministerial 507/2011 [referente a convênios e contratos de repasse], [2] abstendo-se de efetuar 

repasses fundo a fundo para [2.1] construção e [2.2] reforma de [3] Unidades de Pronto 
Atendimento”. 

483. A determinação foi objeto de Recurso, cujo mérito ainda não foi julgado pelo Tribunal, 
mas também fez parte de extensos comentários por parte da Consultoria Jurídica do Ministério da 
Saúde no âmbito da oitiva no processo que cuidou da auditoria nos projetos padrão. Por esse motivo, 

a análise nesta instrução buscou seguir a ordem lógica defendida no Parecer nº 
3404/2014/COGEJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU/var, anexo à Nota Técnica nº 07/2014 da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde (TC 011.014/2014-8, peça 44). 
484. O primeiro ponto contestado pelo Ministério seria a competência do TCU para fiscalizar 
os recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, com alegação de suposta usurpação de 

competências dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. Nesse sentido, a análise presente no 
item IX.1 tratou de refutar cada fundamento apresentado, para ao final concluir pela competência do 

TCU para a fiscalização plena desses recursos, sobre três vertentes: (i) a sua Lei Orgânica; (ii) a sua 
jurisprudência pacificada (Decisões 576/1993 e 506/1997); e (iii) a interpretação sistêmica da Lei 
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Complementar nº 141/2012 (regulamentação dos repasses fundo a fundo na área da saúde). 

485. O segundo ponto analisado na instrução se referiu ao alcance e as formas do controle 
exercido pelo TCU na fiscalização dos recursos federais repassados fundo a fundo, buscando 

diferenciar a limitação ao “controle finalístico”, sem questionar os meios empregados para a 
execução das obras, conforme defendido pela Consultoria Jurídica do Ministério, daquele “controle 
da movimentação financeira” estabelecido pela legislação competente. Nesse sentido, as análises do 

item IX.2 levaram à conclusão de que tanto o TCU quanto o próprio Ministério devem ser capazes de 
controlar todo fluxo financeiro envolvido nos repasses, o que inclui a verificação da conformidade da 

execução, objetivando avaliar eficiência, eficácia e efetividade durante a aplicação dos recursos nas 
obras de UPAs e UBS, numa perspectiva de prevenção de irregularidades, e não apenas quando da 
prestação de contas, quando eventuais desperdícios dificilmente são recuperados, conforme comprova 

o histórico de ações de controle empreendidas pelo TCU.  
486. Tendo em vista os apontamentos do Ministério quanto à responsabilidade exclusiva dos 

entes tomadores dos recursos pela sua aplicação, houve necessidade de avaliação da gestão do SUS, 
conforme dispõe a legislação pertinente, com vistas a segregar (i) as atribuições de centralização de 
informações de movimentação de recursos do SUS no Ministério, de (ii) atividades de gestão 

compartilhada (cooperação técnica e financeira), o que concluiu pela descentralização focada nos 
“serviços de saúde” para os municípios, levando ao entendimento sobre a possibilidade de 

responsabilização dos gestores do Ministério da Saúde no tocante às “ações de saúde”, até mesmo 
por analogia aos julgados acerca de infraestrutura da área de educação (competência do FNDE), 
conforme análises dispostas no item IX.3.1 desta instrução. 

487. Na análise final acerca das formas de transferência e de controle da destinação dos 
recursos da União para custeio ou para investimentos (UPAs e UBS), a interpretação sistêmica das 

disposições das Leis nº 8.080 e 8.142, de 1990, e das Leis Complementares nº 101/2000 (LRF) e nº 
141/2012 (repasses mínimos na saúde), além da Portaria GM nº 204/2007, do próprio Ministério, foi 
detalhada por meio do item IX.4 desta instrução. Tal análise se fez necessária para trazer um 

contraponto à análise do Ministério, fundamentada praticamente na leitura isolada do art. 18, caput, 
da Lei Complementar nº 141/2012, o qual expressamente registra que os repasses fundo a fundo 

(blocos de financiamento), executados de forma regular e automática, dispensam a celebração de 
convênios ou outros instrumentos jurídicos.  
488. A análise avaliou primeiro qual é a forma que vem sendo praticada atualmente para o 

financiamento das obras de UPAs e UBS, para então abordar quais são as alternativas amparadas na 
legislação para aperfeiçoamento dessa sistemática, visando o atingimento das metas estabelecidas 

para as políticas públicas de expansão da infraestrutura de assistência à saúde, o que infelizmente 
não vem ocorrendo hoje. 
489. O item IX.4.1.1 da instrução registra que a Lei Complementar 141/2012 traz disposições 

sobre a aplicação de valores mínimos anuais na saúde, para, em síntese, concluir que os dispositivos 
da LC permitem a interpretação de que a aplicação de valores em obras por meio de fundo a fundo se 

restringiria a investimentos na rede física existente, e não na expansão da sua infraestrutura, por meio 
de programas federais para novas obras, cujos recursos são aprovados pelo Congresso Nacional por 
meio das Leis Orçamentárias Anuais.  

490. Na sequência, os itens IX.4.1.1.1 e IX.4.1.1.2 aprofundam a análise sistêmica da mesma 
LC 141/2012 para diferenciar os conceitos de custeio e capital presentes nos artigos 18 e 22, 

diferenciando ainda os recursos de investimentos em novas obras daqueles recursos para aquisição de 
bens e manutenção das edificações existentes. No tocante aos recursos de custeio, restou clara a 
intenção do legislador de não colocar qualquer barreira ao repasse. No entanto, o mesmo não se pode 

dizer em relação aos recursos de investimento, para os quais o parágrafo único do art. 18 traz a 
alternativa de repasse por meio de transferências voluntárias, ou seja, por convênios ou instrumentos 

equivalentes. 
491. No entanto, a interpretação de que as despesas de investimento em novas obras de 
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construção, notadamente nas UPAs e UBS a propiciar a expansão da rede física, merecem tratamento 

diferenciado das demais despesas cobertas pelos repasses fundo a fundo somente pode ser plenamente 
compreendida por meio da análise sistêmica da Lei 8.142/1990. Por essa razão, o item IX.4.1.2 é 

dedicado a uma hermenêutica dos arts. 2º e 3º da referida Lei, os quais se mostram plenamente 
coerentes com o disposto no art. 38 da Lei Complementar 141/2012. Tal dispositivo registra que cabe 
à fiscalização exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do TCU, dar ênfase ao “cumprimento 

das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias” (inciso II), assim como, em 
outro inciso, também fiscalizar “a aplicação dos recursos mínimos” (inciso III) e ainda, em outro 

inciso distinto, fiscalizar as “transferências dos recursos aos fundos de saúde” (inciso IV).  
492. Para fechar o entendimento de que a sistemática de repasses fundo a fundo não se adequa 
à cobertura das despesas de construção de novas UPAs e UBS, o item IX.4.1.3 traz as disposições do 

art. 6º, § 2º, inciso V, da Portaria GM 204/2007, o qual veda expressamente a aplicação de recursos 
transferidos fundo a fundo em obras de construção novas, captando perfeitamente a intenção do 

legislador em todo o conjunto de normativos infraconstitucionais que regem os repasses no âmbito da 
saúde. 
493. Por fim, o item IX.4.1.4 resgata a jurisprudência do TCU, em particular a Decisão 

449/1998-Plenário, para ratificar o entendimento firmado de que as transferências de recursos para 
investimentos e programas específicos no âmbito do SUS, como é exatamente o caso da expansão da 

infraestrutura por meio de novas UPAs e UBS, possuem natureza convenial. Ressalta-se ainda, no 
mesmo tópico, a contradição nos argumentos do Ministério, quando defende que os recursos 
transferidos integrariam patrimônio dos estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, admite que o 

governo federal impõe uma série de condicionantes para o uso desses recursos, condicionantes esses 
que vão desde o processo de habilitação o ente para receber as três parcelas dos recursos para obras 

até a obrigatoriedade de seguir a padronização em termos de programação visual das obras (com 
cores e logotipos que remetem ao programa federal). 
494. Cabe ressaltar que recente posicionamento da Serur sobre os repasses fundo a fundo para 

obras de UPAs (peça 79, pág. 15, do TC 011.581/2013-1) não invalida toda a linha argumentativa 
presente nesta instrução. Primeiro, porque afirma que o Tribunal até então não analisou de forma 

aprofundada os aspectos legais envolvidos nos repasses fundo a fundo para obras, o que se pretende 
fazer nesta instrução. Segundo, porque reafirma, categoricamente, que as transferências “para as 
UPAs” são, sim, de natureza voluntárias, admitindo, no entanto, que “não há óbices legais” para o 

uso da sistemática fundo a fundo nas obras dessas unidades.  
495. Com efeito, diferentemente desta instrução, a análise da Serur não distinguiu os tipos de 

obras para as quais a transferência fundo a fundo se aplicaria, apenas informando que não enxergava 
óbices legais, mas não aprofundando nas alternativas que o gestor possui para cada uma das 
tipologias de obras, sejam (i) reformas de unidades existentes, sejam (ii) novas construções de UPAs e 

UBS.  
496. Em terceiro, mas não menos importante, a proposta da Serur se adequa perfeitamente ao 

raciocínio desenvolvido nesta instrução por ratificar a competência desta Corte de Contras para 
fiscalizar e julgar, de forma ampla e irrestrita, os recursos repassados por meio de transferências 
fundo a fundo. Isso significa que caberá ao Ministério demonstrar a boa e regular aplicação desses 

recursos, por meio das competentes prestações de contas. 
497. Ao final, importante frisar que a Serur propõe tão somente tornar sem efeito o subitem 

9.1.5 do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário, o que, na prática, significa anular a determinação na 
forma como foi proferida, ou seja, para que o Ministério da Saúde (i) observasse as disposições da 
Portaria Interministerial 507/2011, que trata de Convênios e Contratos de Repasse, e (ii) se abstivesse 

de efetuar repasses fundo a fundo para a construção e reforma das UPAs.  
498. A proposta da Serur, portanto, ao contrário de acolher a argumentação do Ministério da 

Saúde, na verdade abre oportunidade para aperfeiçoamento dos encaminhamentos a fim de firmar 
entendimento e solucionar em definitivo a controvérsia acerca da inadequação da sistemática de 
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repasses fundo a fundo para o controle da efetividade dos recursos aplicados na construção de novas 

obras de UPAS e UBS, com vistas à expansão da rede física da saúde. 
499. Ao final de toda a exposição argumentativa, é apresentado um esquema (item IX.4.2), o 

qual permite visualizar a lógica adotada pela legislação para distinguir (i) as transferências 
voluntárias (com obrigatoriedade de firmar instrumento de natureza convenial) de (ii) transferências 
obrigatórias (por meio de repasses regulares a automáticos, na sistemática fundo a fundo). Em 

conclusão, as propostas são no sentido de determinar ao Ministério da Saúde que encaminhe ao TCU, 
no prazo de 120 dias, plano de ação com as medidas a serem tomadas no sentido de adequar as 

transferências de recursos destinadas a investimentos em projetos específicos às exigências legais 
relativas às transferências voluntárias, conforme os entendimentos firmados pela jurisprudência e à 
luz das novas análises agregadas pela presente instrução.  

500. Afigura-se conveniente também, em resposta às sucessivas colocações do Ministério da 
Saúde, notificar o órgão, no sentido de que, mesmo com a vigência da lei complementar nº 141/2012, 

mantém-se ratificado o entendimento firmado no item 1 da Decisão n. 506/1997-TCU-Plenário, no 
sentido de que os recursos repassados pelo SUS aos demais entes federativos, via FNS, constituem 
recursos federais, estando sujeitos à fiscalização do TCU todas as despesas de ações e serviços pagos 

à conta desses recursos, independente da forma de transferência, a exemplo dos convênios ou dos 
repasses automáticos e regulares entre fundos de saúde.  

501. Necessário se faz determinar ao Ministério da Saúde que, ao menos para aquelas novas 
propostas para obras de UPAs e UBS que ainda não tiveram a 1ª parcela depositada no fundo do ente 
beneficiário, que formalize instrumentos de natureza convenial (convênios, ajustes, contratos de 

repasse, termos de compromisso ou outros instrumentos congêneres), de modo a permitir a 
fiscalização e o controle da execução da despesa, bem como a plena observância do princípio 

republicano da prestação de contas por parte da administração pública, consagrado no art. 34, inciso 
VII, alínea “d”, da Constituição Federal (bem ressaltado no Voto condutor do Acórdão 2506/2014 -
TCU-Plenário).  

502. A proposta tem fundamento legal tanto na Portaria GM nº 204, de 29/1/2007 (art. 6º, § 2º, 
inciso V) quanto na legislação pertinente à saúde, notadamente a Lei 8.142/1990 (art. 2º, II) e a Lei 

Complementar nº 141/2012 (art. 38, II e V), tendo em vista que (i) as despesas de investimentos em 
expansão da infraestrutura de saúde, por meio de novas obras de construção, autorizadas pelo 
Congresso Nacional por meio de programas constantes da Lei Orçamentária Anual, e fiscalizadas 

pelo titular do controle externo, com auxílio do TCU, não podem se confundir com (ii) as despesas de 
capital para reformas e adequações da rede de estabelecimentos existente, regidas pela Lei 

8.142/1990 (art. 2º, IV e parágrafo único), combinada com a LC 141/2012 (art. 38, III e IV).  
503. Por serem investimentos especiais, regidos pelos fundamentos legais expostos e com 
prazos de execução sempre superiores a 12 meses, as despesas de expansão de infraestrutura por 

UPAs e UBS não se enquadram na regra geral dos arts. 22 ou 18, caput, combinados com os arts. 24, 
I, e 26, § 2º, da LC 141/2012, ou seja, repasses “regulares e automáticos”, fundo a fundo, que 

precisam de comprovação de efetiva aplicação (pagamento) no prazo máximo de 12 meses (exercício) 
do repasse. Ao contrário, são sempre regidas pelas situações especiais previstas no art. 18, parágrafo 
único, da mesma LC, sendo, portanto, transferências voluntárias (acima dos limites mínimos), cuja 

efetiva aplicação supera a periodicidade anual, e que exigem (i) a devida formalização, (ii) 
obediência às normas de seleção (habilitação como condicionante para financiamento), inclusive (iii) 

por intermédio de análises técnicas, de programas e projetos (conf. art. 35 da Lei 8080/1990 c/c art. 
17, caput, da LC 141/2012).  
504. Por fim, há que se ressaltar que muitas das propostas aventadas nesta instrução, em 

particular aquelas que dizem respeito à necessidade de monitoramento das soluções para (i) retomada 
de obras paralisadas, para (ii) recuperação de atrasos e para (iii) garantia da qualidade das obras 

entregues, bem como no que se refere (iv) às oportunidades de melhorias nas assistências técnicas e 
financeiras e aos controles via sistema informatizado, no caso o Sismob, guardam similaridade com 
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aquelas propostas recém aprovadas por esta Corte de Contas no âmbito do Acórdão nº 608/2015-

TCU-Plenário, a partir de auditoria temática nas obras de expansão da infraestrutura da educação 
básica, com determinações e recomendações voltadas ao aperfeiçoamento da governança do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). 
505. Passa-se às propostas de encaminhamento. 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

506. Entre os benefícios do exame deste processo de Fiscalização de Orientação Centralizada 
nas obras de infraestrutura da saúde, custeadas com recursos administrados pelo Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) pode-se mencionar a melhoria na forma de atuação do Ministério da Saúde (i) nas 
assistências técnica e financeira aos demais entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal), 
com vistas à gestão compartilhada da saúde, bem como (ii) na supervisão da evolução físico e 

financeira das obras, com vistas ao alcance das metas estabelecidas nos programas governamentais 
de construção de novas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPAs) e Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). As medidas corretivas ora aventadas buscam ainda proporcionar melhorias na 
organização administrativa, com vistas a reduzir os gargalos que acarretam elevados índices de 
atrasos e paralisações de obras atualmente observados, bem como as deficiências de qualidade das 

obras concluídas, inclusive quanto à inadequação das soluções de acessibilidade. As análises quanto 
ao uso da sistemática de repasses fundo a fundo criam ainda a expectativa de controle tanto sobre os 

órgãos recebedores dos recursos quanto sobre o órgão centralizador dos repasses federais.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

507. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, a fim de que sejam 

encaminhados ao Gabinete do Exmo. Ministro-Relator Benjamin Zymler, propondo ao Tribunal: 
 

I - determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 45, inciso I, da Lei n. 8.443/1992 c/c 
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote e informe a este Tribunal, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, as medidas no sentido de adequar as transferências de recursos destinadas a 

investimentos em projetos específicos para expansão da rede física da saúde, por meio de novas obras 
de UPAs e UBS, constantes de programas aprovados pelo Congresso Nacional nas Leis 

Orçamentárias Anuais, com prazos de projeto e execução superiores a 12 (doze) meses, às exigências 
legais relativas às transferências voluntárias, conforme disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 141/2012, formalizando instrumentos de natureza convenial, em observância ao 

princípio republicano da prestação de contas consagrado no art. 34, inciso VII, alínea “d” da 
Constituição Federal, e seguindo os entendimentos firmados pela jurisprudência desta Corte de 

Contas, a qual é ratificada pela interpretação sistêmica envolvendo (i) a Portaria GM nº 204, de 
29/1/2007 (art. 6º, § 2º, inciso V), (ii) a Lei 8.142/1990 (art. 2º, inciso II, c/c art. 3º, caput) e (iii) a Lei 
Complementar nº 141/2012 (arts. 24, inciso I, 26, §2º, e 38, incisos II e V); 

II - determinar ao Ministério da Saúde, incluindo o Fundo Nacional de Saúde e o Departamento 
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento nos arts. 45, inciso I, e 8º, 

caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c arts. 250, inciso II, e 197, caput, do Regimento Interno do TCU, além 
(i) do art. 33, § 4º, da Lei n. 8.080/1990, (ii) do art. 38, incisos II e IV, art. 39, §§ 5º e 6º, art. 40 e art. 
42, da Lei Complementar n. 141/2012, e (iii) arts. 24, § 4º, inciso I, 27 e 28, da Portaria GM/MS n. 

342/2013 (UPA), e arts. 28, inciso I, 31 e 32 da Portaria GM/MS 340/2013 (UBS), que adote e 
informe ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências com vistas à correção das 

irregularidades já identificadas e cientificadas a cada um dos órgãos/entidades responsáveis, por 
meio dos Acórdãos 2.051/2014 (Goiás), 2.148/2014 (Piauí), 1.972/2014 (Paraíba), 2.298/2014 
(Amapá), 2.149/2014 (Espírito Santo), 1.973/2014 (Santa Catarina), 2.054/2014 (Mato Grosso), 

2.233/2014 (Roraima), 2.232/2014 (São Paulo), 2.299/2014 (Bahia), todos do Plenário, notadamente 
com medidas para:  
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II.1. retomada das 21 (vinte e uma) obras paralisadas listadas a seguir, por estar em desacordo com o 

disposto nos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como na legislação 
vigente, notadamente os arts. 8º, 66, 70, 77, 78 (inciso V), 80 (incisos I, II e III), 87 e 116 (§ 3º, incisos 

I e II), todos da Lei 8.666/1993, ou, na inviabilidade de retomada da obra, as medidas para 
identificação de responsáveis e devolução dos recursos repassados, nos termos e prazos dos 
normativos do próprio Ministério da Saúde acima referenciados;  

II.1.1. Unidades Básicas de Saúde: 
(1) UBS Pedrita e (2) UBS Jardim Tarumã (Lauro de Freitas/BA) 

(3) UBS Lagoa Salgada, (4) UBS Feira VI, (5) UBS São José e (6) UBS George Américo I e II (Feira 
de Santana/BA) 
(7) UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA) 

(8) UBS Timbó I e (9) UBS USF Colinas do Sul (João Pessoa/PB) 
(10) UBS PSF VI (Alagoa Grande/PB) 

(11) UBS I (Juarez Távora/PB) 
(12) UBS Vila do Paiva Tepequém (Amajari/RR) 
(13) UBS Jota Flores (Mucajaí/RR) 

(14) UBS São Sebastião (Palhoça/SC) 
(15) UBS Jaguari (Americana/SP) 

 

II.1.2. Unidades de Pronto Atendimento:  

(1) UPA Queimadinha (Feira de Santana/BA) 

(2) UPA Barreiros e (3) UPA Santa Terezinha (Alagoinhas/BA) 

(4) UPA Dinamérica (Campinha Grande/PB) 

(5) UPA Palhoça (Palhoça/SC) 
(6) UPA Santa Rita (Santa Bárbara d’Oeste/SP)  
 

II.2. urgente entrada em funcionamento das obras de UPAs e UBS concluídas, mas inoperantes, por 
estar em desacordo com os princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, na 

legislação setorial e nos normativos do próprio Ministério da Saúde;  

II.3. vigilância e proteção das obras paralisadas ou inoperantes, a ser cumprida pelos entes 
federativos, com vista a impedir destruição por atos de vandalismos, roubos e desgastes do patrimônio 

construído com recursos públicos federais, por estar em desacordo com os princípios insculpidos no 
art. 37 da Constituição Federal de 1988; 

II.4. implantação de medidas para que os atrasos não mais ocorram na liberação da 2ª parcela 
financeira, estabelecendo critérios uniformes para assistência financeira que permite o início das 
obras; 

II.5. revisão dos procedimentos para aprovação de terrenos, atualmente baseados apenas em 
declarações dos entes federativos (art. 13, inciso II, alínea “b”, da Portaria 342/2013), por estar em 

desacordo com o disposto no art. 39, inciso IV, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 
para as obras de UPAs e UBS, de modo que a exigência da declaração fique restrita à liberação da 1ª 
parcela (destinada ao financiamento dos projetos e atos para licitação das obras), cabendo, como 

condicionante para a liberação da 2ª parcela de recursos federais (ordem de início dos serviços), a 
necessária inserção no Sismob da certidão emitida em cartório de registro de imóveis, como 

comprovante de exercício de plenos poderes sobre o terreno; 

II.6. fixação de prazo improrrogável para conclusão de cada uma das obras que apresentem atrasos 
em relação ao cronograma originalmente firmado entre o ente e o Ministério, pela falta de um 
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cronograma definitivo estar em afronta aos arts. 8º, parágrafo único, 55, inciso IV, 57, § 1º, 66, 70, 

78, incisos I, II e III, e 86, 116, § 3º, inciso II, todos da lei 8.666/1993, em consonância com o disposto 
no item 9.3.1 do Acórdão n. 2.292/2014-TCU-Plenário, na legislação setorial e dos normativos do 

próprio Ministério da Saúde; 

II.7. correção dos defeitos de qualidade, por estar em desacordo com arts. 66, 69, 70, 73, § 2º, 76, 
todos da Lei 8.666/1993, combinado com o art. 15, inciso V, e art. 16, inciso XIII, da Lei nº 

8.080/1990, orientando os entes tomadores dos recursos a notificar as empresas contratadas para que 
corrijam tempestivamente todos os vícios identificados, dentro do prazo de garantia quinquenal 

estabelecido pelo código civil brasileiro, tanto para as obras de UPAs quanto para as obras de UBS, 
em consonância com o disposto no item 9.1.4 do Acórdão n. 1.101/2014-TCU-Plenário, c/c Acórdão 
n. 853/2013-TCU-Plenário; 

II.8. soluções para o cumprimento dos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de 
deficiências visuais, motoras, dentre outras, ou com mobilidade reduzida, com vistas a superar o 

descumprimento dos arts. 3º e 11 da Lei 10.098/2000, do art. 2º, inciso I, e arts. 8º, 10 e 11 do Decreto 
5.296/2004, e da norma NBR 9050 da ABNT c/c a Lei 4.150/1962, notadamente quanto à correção das 
seguintes irregularidades:  

II.8.1. a altura excessiva dos balcões de atendimento nas creches (com altura de projeto por vezes 
superior a 20 cm acima do previsto na norma);  

II.8.2. as rampas com declividades acentuadas e larguras excessivas, que impedem o cadeirante de 
subir com autonomia; 
II.8.3. as barras de apoio nos banheiros (sanitário, lavatório e chuveiro), em quantidade, posição, 

afastamentos e alturas que não respeitem a norma;  
II.8.4. ausência ou inadequação de acesso externo para cadeirantes e pessoas com mobilidade 

reduzida, eliminando declividades indevidas, degraus e obstáculos, desde o portão no muro de divisa 
do terreno, até a porta de entrada de cada edificação;  
II.8.5. insuficiência de largura e/ou existência de obstáculos nos corredores internos das unidades, 

impedindo o trânsito de cadeirantes; 
II.8.6. ausência ou inadequações nos pisos podotáteis, os quais devem respeitar a lógica de 

sinalização paradas ante de cada obstáculo móvel ou transponível (como portas ou desníveis), 
cuidando ainda para não haver nenhum obstáculo no caminho; 
II.8.7. ausência de placas de comunicação em linguagem Braille, em todos os ambientes 

(especialmente aqueles que podem oferecer riscos aos deficientes visuais, como laboratórios, salas de 
procedimentos etc.); 

II.9. ausência de Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica de engenheiros e arquitetos 
para elaboração de projetos ou para execução e fiscalização de obras (ART, do Crea, ou RRT, do 
CAU, conforme o caso), não apenas dificultando a correta identificação de responsáveis por falhas 

técnicas, mas também por incorrer em ilegalidade, em afronta ao disposto nos arts. 13, 14 e 15 da Lei 
n. 5.194/1966, arts. 1º e 2º da Lei n. 6.496/1977, art. 2º da Lei 12.378/2010, art. 10º do Decreto n. 

7.983/2013, e na Súmula TCU n. 260/2010; 

II.10. envio de relatório circunstanciado contendo os resultados da força tarefa criada para 
regulamentar os procedimentos de supervisão das obras, visando identificar as obras em atraso, bem 

como suas causas e possíveis soluções, incluindo a definição da frequência das inspeções in loco, a 
complementar o acompanhamento via Sismob, de modo a corrigir as informações inconsistentes 

identificadas e sanear os problemas verificados nesta FOC, notadamente para as 29 (vinte e nove) 
obras cuja supervisão foi considerada deficiente; 

III. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 45, inciso I, da Lei n. 8.443/1992 c/c 

arts. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote e informe a este Tribunal, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, as providências com vistas a: 
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III.1. encaminhar informações sobre o Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos (GTEP), 

notadamente (i) a quantidade de servidores dedicados a esse grupo, (ii) o rol das competências 
atribuídas ao grupo e (iii) os resultados das ações que vem sendo empreendidas, a fim de que se 

avalie se a estrutura é suficiente para fazer frente às demandas e as responsabilidades assumidas, 
visando ao alcance das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas para as políticas públicas de 
expansão da infraestrutura de UPAs e UBS em todo o país, reduzindo as disparidades regionais, na 

forma do art. 198, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

III.2. evitar a ocorrência de diversas obras em licitação, execução, ou mesmo concluídas, sem a 

aprovação de seu projeto pela vigilância sanitária local, individualizando quais seriam essas obras 
constantes do relatório gerencial do Sismob; 

III.3. enviar cronograma para a conclusão das ações de revisão de projetos e orçamentos padrões, 

tendo em vista que o Ministério sinalizou com o acolhimento da totalidade dos principais pontos 
apresentados pela equipe na auditoria específica (TC 011.014/2014-8); 

 

IV. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 45, inciso I, da Lei n. 8.443/1992 c/c 
arts. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe, nos próximos relatórios anuais de 

gestão da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, relatório circunstanciado para cada obra de 
Unidade Básica de Saúde (UBS), que tenha sido iniciada e ainda não finalizada, ou se encontre 

inoperante, contemplando, no mínimo, ano a ano, informações sobre (i) estágio de liberação de 
recursos, (ii) percentual de efetiva execução física das obras, (iii) justificativa individual para 
eventuais atrasos, e (iv) medidas adotadas junto aos entes que estiverem em mora, nos moldes do 

determinado para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por meio do item 9.1.7 do Acórdão n. 
1.101/2014-TCU-Plenário; 

V. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992 c/c 
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e considerando as competências estabelecidas (i) 
nos art. 15, incisos I, IV e V, art. 33, §§ 1º e 4º art. 39, §8º, e art. 47 da Lei nº 8.080/1990, c/c (ii) art. 

12, §§ 2º e 4º, art. 27, art. 31, art. 39 e art. 43 da Lei Complementar nº 141/2012, que apresente a este 
Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a sanear os problemas a 

seguir identificados no Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob), atualmente em reformulação 
por meio da parceria firmada com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), contendo tal 
plano, no mínimo, (i) as medidas a serem adotadas, (ii) os responsáveis pelas ações no âmbito do 

Ministério da Saúde, e (iii) o prazo para implementação de cada medida:  

V.1. ausência de campos para inserção de documentos relevantes digitalizados, tais como: 

V.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente assinadas, tanto para (i) estudos, 
projetos e orçamentos (nas suas mais diversas disciplinas, como arquitetura, estrutura, instalações 
diversas etc.), quanto para (ii) a execução (pelos engenheiros da construtora) e ainda para (iii) a 

fiscalização das obras (pelos engenheiros das prefeituras); 
V.1.2. Ordem de Serviço (assinada pelos responsáveis);  

V.1.3. expedientes trocados entre o Ministério da Saúde e os gestores locais, com vistas a acompanhar 
as obras;  
V.2. ausência de campo para registro de informações financeiras relevantes, tais como ordens 

bancárias, cronograma físico-financeiro e outros considerados necessários ao acompanhamento da 
movimentação financeira, desde a origem (Fundo Nacional de Saúde) até o destino final (conta da 

construtora contratada), conforme obrigação legalmente estabelecida no art. 33, §§ 1º e 4º, da Lei nº 
8.080/1990 e no art. 12, §§ 2º e 4º, da Lei Complementar nº 141/2012;  
V.3. ausência de registro dos alertas do sistema ao gestor local em virtude de falta de atualização dos 

dados por mais de 60 dias (Portarias 340 e 342/2013, art. 22, inciso II), bem como registro do nome 
do gestor responsável pela inserção dos dados e do servidor do Ministério da Saúde responsável pela 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 034.411/2013-5 

 

104 
 

conferência periódica dessas informações, a fim de permitir a rastreabilidade e a manutenção do 

histórico de alertas; 
V.4. ausência de mecanismos que impeçam a concessão de benefício duplicado para um mesmo 

terreno oferecido pelo município (construção e ampliação concomitante, por exemplo), situação 
contrária à legislação, nos termos do art.7º, inciso XIII, da Lei nº 8.080/1990; 
V.5. ausência de campos próprios para o registro de status de obra paralisada, incluindo os motivos 

da paralisação, de modo a dar efetividade às funcionalidades de geração de relatórios gerenciais, 
com vistas a elidir os erros de sistema atualmente identificados quando da tentativa de acesso às 

informações totalizadoras sobre obras em atrasos ou paralisadas; 
V.6. ausência de limites para os preços finais das obras de UPAs e UBS, com base no SINAPI, 
conforme estabelecido no Decreto nº 7.983/2013, obrigando os gestores a justificar os preços globais 

porventura acima dos patamares de mercado, acompanhado de garantias a mitigar os riscos de 
eventual insuficiência de contrapartida, a afetar a conclusão da obra com qualidade e nos prazos 

pactuados, avaliando a inclusão no Sismob de:  
V.6.1. campo específico a registrar o preço paramétrico (R$/m²) de cada obra, a partir dos dados 
preenchidos nos campos já existentes (valor global e área construída); e  

V.6.2. controles automatizados que calculem a mediana dos preços globais paramétricos em cada 
estado, para que sejam emitidos alertas aos gestores (municipais e do Ministério) caso o preço de 

determinada obra exceda a faixa de variação razoável para aquele mercado, a ser definida em função 
das estatísticas regionais; 
 

VI. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do 
TCU, que estude e avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os procedimentos a seguir:  

VI.1. em conformidade com as orientações emanadas no Acórdão 641/2007-TCU-Plenário, 
implementar mecanismos de controle social das obras, ampliando os meios de recebimento tempestivo 
de informações ou denúncias, em especial dos casos de paralisação ou de baixo ritmo de execução, 

avaliando, dentre outras medidas, possibilidade de inserção, nas placas das obras, (i) do telefone da 
central de atendimento do Ministério da Saúde e (ii) do código de identificação da obra no Sismob;  

VI.2. estabelecer medidas concretas para, em sede de controle preventivo, aprimorar as análises 
acerca da capacidade técnico-gerencial da entidade recebedora, previamente à celebração do 
instrumento de transferência de recursos, com base no entendimento exarado no item 9.2.1 do 

Acórdão 641/2007-TCU-Plenário, adotando medidas para intensificar a assistência técnica e a 
supervisão; 

VI.3. implementar medidas para superar os problemas identificados de baixa evolução na capacidade 
operacional do Ministério da Saúde para a prestação de assistência técnica à distância, com 
atendimento efetivo e de qualidade a todos os municípios e estados do país que recebam recursos 

federais, com vistas à redução das disparidades regionais, na forma do art. 198, § 3º, inciso II, da 
Constituição Federal; e 

VI.4. oferecer treinamentos periódicos aos profissionais diretamente envolvidos nos programas de 
expansão da infraestrutura física da saúde, por meio das obras de UPAs e UBS, avaliando o uso da 
modalidade de Ensino à Distância (EaD) e a abordagem de temas imprescindíveis à garantia da 

efetividade das referidas políticas públicas, tais como: 
VI.4.1. preenchimento e atualização dos dados do Sismob; 

VI.4.2. procedimentos para a adequada fiscalização de obras, inclusive no que tange às medições, 
pagamentos e aplicação de sanções por descumprimento contratual; 
VI.4.3. difusão de práticas de sustentabilidade nos projetos, obras e operação das edificações;  

VI.5. empreender gestões junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC, e ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para troca de experiências acerca das tecnologias 

de informação utilizadas no Módulo Obras 2.0 do Simec (monitoramento das obras de educação) e no 
“sistema obras”, em desenvolvimento pelo MPOG. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 034.411/2013-5 

 

105 
 

VI.6. avaliar a viabilidade de criação, no Sismob, de cadastro restritivo de empresas envolvidas em 

abandono de obras ou demais descumprimentos de cláusulas contratuais, a ser preenchido pelos 
gestores estaduais e municipais, após notificação às empresas, com registros sujeitos à validação pelo 

Ministério da Saúde, a exemplo das iniciativas da Caixa Econômica Federal no âmbito do programa 
Minha Casa Minha Vida, com vistas a mitigar os riscos de paralisações ou entrega de obras com 
qualidade deficiente; 

VI.7. empreender articulação com a Anvisa com vistas a evitar morosidade ou omissões na aprovação 
dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, diante da constatação de que, em vários casos, tais 

órgãos municipais não possuem a necessária independência para atuar, já que estão vinculados à 
própria Secretaria de Saúde responsável pela elaboração do projeto e execução das obras;  
VI.8. promover uma ampla divulgação aos municípios (via Sismob, internet, ofícios circulares, 

inspeções em campo etc.) da informação de que os projetos padrão têm prévia aprovação da Anvisa e, 
por isso, simplificam os procedimentos junto às vigilâncias sanitárias locais, a fim de aumentar o 

número de adesões; 
VI.9. inserir cláusula nos termos de ajuste pactuados, abordando a assunção de riscos e 
responsabilidades pelo gestor municipal quanto ao cumprimento dos prazos de aprovação desses 

projetos, bem como registrando claramente a proibição de início de obras sem a aprovação dos 
projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, especialmente nos casos de não aderência do município 

ao projeto padrão; e 
VI.10. inserir no Sismob campo que possibilite o controle dos prazos de aprovação dos projetos pelas 
vigilâncias sanitárias locais, de forma a estabelecer estatísticas e remeter à Anvisa, com a devida 

tempestividade, os casos em que haja retardos imotivados na análise e aprovação dos projetos. 
VI.11. avaliar, em conjunto com os entes tomadores dos recursos (i) o estabelecimento de medidas 

preventivas para evitar a paralisação de obras, com a liberação de recursos em parcelas menores, (a 
fim de evitar antecipações indevidas de pagamentos, a desestimular o término da obra), bem como (ii) 
medidas para celeridade na liberação de parcelas (a fim de evitar a paralisação por falta de recursos 

para pagamento das construtoras), considerando a conjugação de esforços entre os três entes para a 
gestão compartilhada do SUS, notadamente por meio de cooperações técnicas dispostas na Lei 

8.080/1990 (art. 7º, XI; e art. 16, XVIII e XIX) e na Lei Complementar 141/2012 (art. 43);  
VI.12. empreender articulação com os conselhos de fiscalização profissional da engenharia e da 
arquitetura (Creas e CAUs), na forma do art. 15, inciso XVII, da Lei nº 8.080/1990, com vistas ao 

estabelecimento de padrões ético-profissionais em projetos e execução de obras dos estabelecimentos 
de saúde, com vistas a orientações quanto á importância dos cadernos de encargos, especificações 

técnicas e memoriais descritivos das obras, com o devido detalhamento, a fim de evitar divergências 
de interpretações quanto à qualidade dos materiais aplicados ou dos serviços prestados na obra, 
visando atender as particularidades de qualidade de estrutura, instalações e acabamentos definidas 

nos normativos de vigilância sanitária; 
VII. dar ciência ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 7º da Resolução TCU 265/2014, sobre o 

descumprimento de cláusulas contratuais que levam à paralisação de obras, o que afronta o disposto 
na Lei nº 8.666/1993, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de 
outras irregularidades semelhantes, inclusive quanto à aplicação do art. 87, inciso IV, da Lei de 

Licitações; 

VIII. notificar o Ministério da Saúde de que, mesmo com a vigência da lei complementar nº 141/2012, 

mantém-se ratificado o entendimento firmado no item 1 da Decisão n. 506/1997-TCU-Plenário, no 
sentido de que os recursos repassados pelo SUS aos demais entes federativos, via Fundo Nacional de 
Saúde, constituem recursos federais, estando sujeitos à fiscalização do TCU todas as despesas de 

ações e serviços pagos à conta desses recursos, independente da forma de transferência; 
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IX. determinar à SeinfraUrbana, com base no art. 157, caput, do Regimento Interno do TCU c/c art. 8º 

da Resolução TCU 265/2014, que monitore o cumprimento das determinações e recomendações da 
deliberação que vier a ser proferida. 

X. Encaminhar cópias da deliberação que vier a ser proferida, acompanhadas de relatório e voto, ao 
Ministro de Estado da Saúde, ao Secretário de Atenção à Saúde, ao Ministro de Estado Chefe da 
Controladoria-Geral da União, ao Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da 

Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao 
Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS e à Secretaria de Controle Externo da Saúde 

(SecexSaúde). 

XI. arquivar os presentes autos.” 

 

É o relatório. 
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VOTO 

Trata-se de consolidação das auditorias realizadas no âmbito de Fiscalização de Orientação 

Centralizada, incluída no Fiscobras/2014 na área temática “Obras de Infraestrutura de Saúde”, cujo 
enfoque recaiu principalmente sobre a construção de unidades básicas de saúde (UBS) e de unidades 
de pronto atendimento (UPA), com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).  

2. As UBS fazem parte da Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde e são 
popularmente conhecidas como “postos de saúde”. O objetivo dessas unidades é proporcionar 

atendimento para a maior parcela dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de 
encaminhamento para hospitais, especialmente nas especialidades de Pediatria, Ginecologia, Clínica 
Geral, Enfermagem e Odontologia. Por sua vez, as unidades de pronto atendimento integram a Política 

Nacional de Atenção às Urgências e são estabelecimentos de complexidade intermediária.  

3. Consoante o Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (Sismob), em 

março/2015, havia 1.008 propostas aprovadas para construção de UPA, totalizando R$ 1,8 bilhão. No 
caso das UBS, os investimentos previstos somam R$ 3,7 bilhões, correspondentes a 10.121 propostas 
aprovadas em todo o País. 

4. Esta fiscalização temática de Infraestrutura da Saúde foi composta por dez auditorias em 
obras distribuídas em dez estados e 43 municípios, em que foram avaliadas a construção de 119 UBS e 
35 UPA, no valor total de R$ 137.194.687,64. 

5. Adicionalmente, autorizei outra auditoria no Ministério da Saúde no âmbito da referida área 
temática com o objetivo de analisar os modelos de projetos de UBS e UPA, bem como eventuais atos e 

contratos destinados à contratação da execução dessas unidades (peça 29), pois o Ministério da Saúde 
concluiu recentemente o desenvolvimento de projetos padronizados para a construção de UBS e de 

UPA.  

6. As unidades básicas de saúde possuem projetos padronizados com quatro diferentes portes, 

com área construída variando entre 298 m2 e 565 m2. Já as UPA contam com três tipologias de 
projetos-padrão, com área construída entre 700 m2 e 1.300 m2.  

7.  Com esses modelos, o órgão pretende realizar Registro Nacional de Preços para a 

contratação integrada da construção de UBS e UPA em Municípios das diversas regiões do País, pelo 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas.  

8.  A adoção de medidas corretivas sobre eventuais problemas constatados nesses projetos e 
nos respectivos orçamentos pode proporcionar grandes ganhos de escala, na medida em que os 
aperfeiçoamentos resultantes serão replicados em milhares de obras.  

9.  Os resultados da auditoria específica acerca dos projetos-padrão e Atas de Registro de 
Preços para obras das novas UBS e UPA são objeto do processo TC 011.014/2014-8, o qual 
oportunamente submeterei a este colegiado.  

10.  As principais constatações desta FOC foram: 

a) fiscalização deficiente da execução do programa, em virtude principalmente da fragilidade 

de sua única ferramenta de gestão, o Sismob, aliado ao ineficaz modelo de transferência de 
recursos utilizado, fundo a fundo; 

b) ausência ou inadequação de providências para retomar obras paralisadas, tendo sido 

observadas 21 obras paralisadas ou 20% da amostra de 105 obras já iniciadas; 

c) existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços, fato constatado com base na 

observação de que a maioria das obras concluídas foi entregue com atraso (76%), bem como 
outras 86 obras de construção de UBS e de UPA ainda não foram concluídas e não estão 
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paralisadas, encontrando-se atrasadas com relação ao seu cronograma inicial, o que representou 
95% da amostra analisada; 

d) execução de serviços com qualidade deficiente, achado comprovado mediante verificação de 
que 46 unidades apresentaram problemas nesse quesito, o que representou quase 87% das obras 
avaliadas; 

e) inobservância dos requisitos legais e técnicos de acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, fato observado em 97,9% das obras avaliadas; 

f) ausência de ART de projeto básico/executivo e de execução da obra. 

11. A SeinfraUrban ainda registrou grande decurso de tempo entre a habilitação da 
obra/município e a expedição da ordem de início de serviços, totalizando, em média, 675 dias. 

12. Por meio de despacho (peça 36), autorizei a oitiva do Ministério da Saúde acerca das 
irregularidades listadas acima, cuja manifestação foi analisada na derradeira instrução da Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peça 48).  

13. Saliento, ainda, que esta auditoria guarda estreita relação com outro trabalho de 

fiscalização realizado no âmbito do Fiscobras 2013, com o objetivo de examinar a qualidade das 
edificações de unidades de pronto atendimento, em que foram constatados problemas semelhantes. A 
referida fiscalização foi apreciada por meio do Acórdão 1.101/2014-TCU-Plenário, de minha relatoria, 

que trouxe as seguintes determinações ao Ministério da Saúde, dentre outras: 

9.1.2. insira, nos seus normativos internos para a análise de projetos, regra que 

condicione a liberação de recursos para construção, adequação, reforma ou ampliação de 
Unidades de Pronto Atendimento à aprovação dos projetos pelo órgão de vigilância 
sanitária competente;  

9.1.3. elabore minuta de edital-padrão e de contrato para utilização dos municípios que 
forem contemplados com recursos para as Unidades de Pronto Atendimento 24 h;  

9.1.4. oriente a todos os municípios que receberam e que vierem a receber recursos para 
implantação ou reforma de Unidades de Pronto Atendimento a observarem a íntegra das 
orientações do Acórdão 853/2013–TCU–Plenário;  

9.1.5. observe as disposições da Portaria Interministerial 507/2011, abstendo-se de 
efetuar repasses fundo a fundo para construção e reforma de Unidades de Pronto 

Atendimento;  

9.1.6. no prazo de 90 (noventa) dias, informe ao TCU as medidas adotadas para 
cumprimento das determinações constantes do presente Acórdão, bem como encaminhe 

Plano de Ação contendo cronograma das ações até então não implementadas;  

9.1.7. encaminhe, nos próximos relatórios de gestão da Secretaria-Executiva do Ministério 
da Saúde, relatório circunstanciado sobre o estágio de liberação de recursos e de 

execução das Unidades de Pronto Atendimento, indicando a situação de obras iniciadas 
ano a ano que ainda não foram finalizadas ou que não entraram em operação, 

contemplando justificativa individual para eventuais atrasos e medidas adotadas junto aos 
entes que estiverem em mora na construção das UPA;  

14. Contra a citada deliberação, o Ministério da Saúde interpôs pedido de reexame, o qual foi 

analisado pela Serur no âmbito do TC 011.581/2013-1 e aguarda deliberação de mérito do Tribunal. 

15. Em continuidade ao trabalho anterior realizado, nesta fiscalização, houve aprofundamento 

na visão integrada e sistêmica dos investimentos federais nas unidades de saúde, contemplando uma 
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maior amostra de obras e incluindo, também, a construção de UBS nos empreendimentos analisados, 
que não foram objeto de exame no Fiscobras/2013.  

II 

16. Os exames empreendidos pela unidade técnica quanto às irregularidades apontadas e às 
oitivas chegaram a conclusões adequadas, motivo pelo qual cumpre adotá- los como razões de decidir. 
Assim, manifesto-me de acordo com as propostas sugeridas as quais adoto em sua essência, feitos os 

ajustes pontuais que julgo cabíveis. Não obstante, considero pertinente tecer algumas considerações 
adicionais sobre essa relevante auditoria.  

17. No que tange às paralisações e aos atrasos injustificados de diversos empreendimentos, 
alinho-me ao percuciente exame realizado pela unidade instrutiva, que identificou as principais causas 
do insucesso do programa em análise, a começar pelo  modelo de repasse adotado pelo Ministério da 

Saúde, utilizando a sistemática “fundo a fundo”, o qual foi visto como um fator decisivo para a 
ineficácia do programa. Como bem fundamentou a unidade instrutiva, a transferência de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde para a construção de UBS e UPA são transferências voluntárias e deveriam 
ser realizados somente mediante a prévia celebração de convênios ou instrumentos congêneres.  

18. No entanto, o Ministério da Saúde opta pela modalidade de transferência fundo a fundo, 

sem a celebração de convênios, com o objetivo de se eximir da obrigação de realizar a análise das 
prestações de contas por parte dos órgãos recebedores de recursos, como a que ocorre no modelo 

tradicional, de convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres. Ocorre que os entes 
tomadores, na medida em que não estão submetidos a prazos rígidos para a execução dos objetos, 
furtam-se de suas obrigações, e os recursos repassados não têm a destinação pretendida pelo 

concedente. 

19. Além disso, o repasse dos recursos é feito sem um exame acurado dos projetos e das 

respectivas planilhas orçamentárias das unidades de saúde, assim como da documentação relativa à 
titularidade do terreno em que a obra será edificada, o que também compromete o alcance dos 
objetivos do programa.  

20. No âmbito do TC 011.014/2014-8, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, por meio 
do Parecer nº 3404/2014/COGEJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU/var, fez uma série de considerações 

sobre o assunto, questionando, inclusive a competência do TCU sobre a fiscalização dos recursos 
repassados pelo SUS. Registra a Conjur/MS que o art. 5º, inciso VII, da Lei Orgânica do TCU, 
objetivando fixar a jurisdição desta Corte de Contas, utilizou tão somente os termos “convênios, 

acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres”, nada falando sobre os repasses fundo a fundo . 
Embora aquela consultoria jurídica reconheça precedentes do TCU sobre o tema, no caso as Decisões 

506/1997 e 449/1998, do Plenário do TCU, os afastam, por entender que são anteriores à Lei 
Complementar 141/2012, que no seu art. 17, § 3º, dispõe que o Poder Executivo federal “manterá (...) 
os Tribunais de Contas de cada ente da Federação informados sobre o montante de recursos previsto 

para transferência da União”.  

21. Assim, antes de prosseguir com o exame dos demais achados desta auditoria, realizo um 

exame da competência do TCU sobre a matéria e das modalidades de transferência de recursos 
aplicáveis à construção das UBS e UPA. 

22. A atuação do TCU para apreciar as contas de terceiros que venham a causar dano à União 

está consagrada na parte final do inciso II do art. 71 da atual Constituição Federal. Sobre tal assunto, 
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pode-se trazer as valiosas considerações extraídas do voto condutor da Decisão 506/1997-TCU-
Plenário (destaque acrescido): 

4.3.7.4 Ainda sobre esta matéria, o Exmº Sr. Ministro-Relator Marcos Vinícios Vilaça 
pronunciou-se nos seguintes termos no voto que fundamentou a Decisão nº 576/93 - 
Plenário - Ata nº 62/93:  

'26. O que se pretende demonstrar é que a Constituição Federal estabeleceu a 
descentralização das ações e serviços públicos de saúde, mas não a descentralização do 

controle e da fiscalização na aplicação dos recursos.  

'27. A não ser, é claro, que se altere a Constituição na Secção da Repartição das Receitas 
Tributárias (art. 157 a 159) e se estabeleça que os recursos destinados à saúde pertencem 

a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, a exemplo dos Fundos de Participação.' 

4.3.7.5 Desta feita, os recursos transferidos pela União aos demais entes da Federação 

por intermédio do SUS não se constituem em receita própria destes, uma vez que não se 
trata, por óbvio, de arrecadações de tributos estaduais ou municipais nem tão pouco das 
transferências constitucionais instituídas nos arts. 157 a 159 da Carta Magna. De fato, 

trata-se de recursos federais e, por conseguinte, os responsáveis por sua aplicação estão 
sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da União, a quem compete, para assegurar a 
eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, efetuar a fiscalização dos 

atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis, por força no 
disposto no art. 71, incisos II e VI da Constituição Federal, arts. 4º, 5º, inciso VII e 41, 

inciso IV da Lei nº 8.443, de 16.07.92 (...).  

(...) 

4.3.7.7 É evidente, portanto, que a Administração não pode dispensar a prestação de 

contas dos recursos repassados por força do princípio esculpido no parágrafo único do 
art. 70 da Constituição Federal, (...). Mais que isso, cabe à Direção Nacional do SUS e ao 

Ministério da Saúde a fiscalização do sistema, como determinado na Lei nº 8.080/90, arts. 
16, XVII e 33, § 4º (4.3.5, e). As disposições do art. 3º da Lei nº 8.142/90 (4.3.1.3) e do art. 
46 da Lei nº 8.931/94 (4.3.2.4, b) no sentido de que as transferências em questão sejam 

feitas através de repasses diretos e automáticos Fundo a Fundo não significam que as 
mesmas devam ser procedidas sem cobertura convenial (ou outro instrumento congênere) 

ou sem posterior prestação de contas, mas simplesmente determinam o mecanismo 
operacional por meio do qual essas devem ser realizadas. 

23. Portanto, as Decisões 506/1997 e 449/1998 se basearam no texto constitucional para 

demonstrar a jurisdição do TCU sobre os recursos do SUS repassados pela União, não havendo 
nenhuma inovação no direito posto com a edição da Lei Complementar 141/2012.  

24. Alinho-me à interpretação sistematizada da Lei Complementar 141/2012 realizada pela 
unidade instrutiva, que foi reproduzida no relatório anexo a esta deliberação. O Ministério da Saúde se 
vale de disposição presente no art. 18 da citada Lei, no sentido de que os recursos do FNS destinados a 

despesas com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos 

fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros 
instrumentos jurídicos.  

25. No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, em situações específicas, 

os recursos federais poderão ser transferidos aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária 
realizada entre a União e os demais entes da Federação, adotados quaisquer dos meios formais 

previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal. E é exatamente nessa hipótese que se 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71vi
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enquadram as transferências para os investimentos em infraestrutura de Sa úde. Obviamente, o aporte 
de recursos federais para a construção de UBS, UPA ou hospitais é uma transferência voluntária, 

decorrente de programa governamental.  

26. Ainda com relação à jurisdição do TCU sobre as transferências fundo a fundo, colaciono a 
seguinte jurisprudência do STJ sobre o tema (CC 122376/RJ, DJe 22.8.2012): 

“PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADES EM 
CONTRATO CELEBRADO POR ÓRGÃO ESTADUAL. RECURSOS PROVENIENTES DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA OU ‘FUNDO A 
FUNDO’. INCORPORAÇÃO DA VERBA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. 
IRRELEVÂNCIA. REPASSE SUJEITO AO CONTROLE INTERNO DO PODER 

EXECUTIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo 
federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema 
Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência automática ou ‘fundo a fundo’ 

- ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai a 
competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da 
Constituição Federal. 

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 5ª Vara Criminal 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o suscitante.” 

27. Na mesma linha, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RHC 98564/DF, DJe 
6.11.2009): 

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

– SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. 

PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPÚBLICA. Procedimentos administrativos criminais – PACs instaurados para apurar 
supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS. Verbas federais sujeitas à 

fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor do artigo 
109, IV, da Constituição do Brasil. Envolvimento do Secretário de Saúde do Estado do 

Piauí, a atrair a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem 
assim a atribuição da Procuradoria Regional da República. Ordem denegada.” 

IV 

28. Ainda com relação às paralisações e aos atrasos injustificados de diversos 
empreendimentos, verifico que unidade instrutiva também elencou como causas do insucesso do 
programa em análise as deficiências observadas no Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob), 

que, além de possuir diversas incoerências em sua base de dados, apuradas por esta auditoria, carece 
de recursos e funcionalidades para que os técnicos do Ministério da Saúde realizem um 

acompanhamento efetivo da implantação dos empreendimentos.  

29. Ante o exposto, entendo adequadas as propostas formuladas pela SeinfraUrban a esse 
respeito. 

30. Outro motivo determinante para os problemas identificados nas obras de infraestrutura de 
Saúde foi a ausência de prévia aprovação do projeto da unidade de saúde pelo órgão de vigilância 

sanitária, fato que impossibilita a operação de alguns empreendimentos já concluídos ou exige 
adaptações em outras obras, com custos adicionais para o poder público.  
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31. Para mitigar tal ocorrência em novas obras, o Acórdão 1.101/2014-TCU-Plenário 
determinou ao Ministério da Saúde que inserisse, nos seus normativos internos para a análise de 

projetos, regra condicionando a liberação de recursos para construção de unidades de saúde à 
aprovação dos projetos pelo órgão de vigilância sanitária competente. No entanto, ainda permanece o 
problema para as centenas de obras cuja liberação de recursos ocorreu antes da aprovação do projeto 

pela vigilância sanitária. 

32. Dessa forma, manifesto minha concordância com o encaminhamento sugerido pela 

SeinfraUrban de determinar ao Ministério da Saúde que adote providências para evitar a existência de 
diversas obras em licitação, execução, ou mesmo concluídas, sem a aprovação de seu projeto pela 
vigilância sanitária local, individualizando quais seriam essas obras constantes do relatório gerencial 

do Sismob. Tal medida, adotada em caráter complementar ao item 9.1.2 do Acórdão 1.101/2014-TCU-
Plenário, objetiva também dar uma solução ao problema verificado em obras que já estavam em 

andamento ou concluídas, sem a aprovação dos projetos pela vigilância sanitária.  

33. Além disso, a unidade técnica faz diversas outras recomendações ao Ministério da Saúde, 
entre as quais realizar diversas orientações aos entes federativos e buscar uma maior articulação com a 

Anvisa com vistas a evitar morosidade ou omissões na aprovação dos projetos pelas vigilâncias 
sanitárias locais. 

34. Deixo de acolher somente a proposta da unidade técnica de recomendar a criação, no 

Sismob, de cadastro restritivo de empresas envolvidas em abandono de obras ou demais 
descumprimentos de cláusulas contratuais, por entender que a matéria é juridicamente complexa e não 

foi suficientemente analisada à luz da jurisprudência do TCU sobre a aplicação e abrangência das 
penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93.  

35. Também me parece que tal proposição estaria em sobreposição com o Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que é um banco de informações mantido pela 
Controladoria-Geral da União. Esse cadastro tem o objetivo de consolidar a relação das empresas e 

pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar 
em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.  

36. Também, subscrevo a proposição da SeinfraUrban para que o Ministério da Saúde adote 

medidas pontuais para resolver os problemas determinantes da paralisação de cada uma das 21 obras 
suspensas identificadas na amostragem desta FOC, além das obras concluídas, mas que não entraram 

em operação. 

37. É particularmente preocupante a existência de obras paralisadas e/ou inoperantes que estão 
sendo deterioradas por intempéries ou vandalismo, sem que os municípios estejam tomando as devidas 

providências para sua retomada ou proteção. Por isso, ponho-me de acordo com a proposta de 
determinação para que o Ministério da Saúde providencie assistência aos entes federativos para o 

início da operação das UPA e UBS concluídas, porém, ainda inoperantes, bem como sobre a 
necessidade de providenciar vigilância e proteção das obras paralisadas ou inoperantes, com vista a 
impedir destruição por atos de vandalismos, roubos e desgastes do patrimônio construído com recursos 

públicos federais. 

V 

38. Em relação aos serviços executados com qualidade deficiente, observo que as patologias 

construtivas identificadas em algumas obras são gravíssimas e poderão comprometer o uso, a 
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segurança, o conforto aos usuários, a durabilidade ou a destinação da obra que está sendo edificada 
com recursos do SUS. 

39. No âmbito do Fiscobras 2013, foi empreendida auditoria específica para exame da 
qualidade das edificações de unidades de pronto atendimento, apreciada pelo Acórdão 1.101/2014-
TCU-Plenário, que determinou ao Ministério da Saúde que orientasse a todos os municípios que 

receberam e que vierem a receber recursos para implantação ou reforma de UPA a observarem a 
íntegra das orientações do Acórdão 853/2013-TCU-Plenário. Esta deliberação  trouxe importantes 

entendimentos sobre os procedimentos a serem observados pelos gestores públicos durante o prazo de 
garantia quinquenal previsto no art. 618 do Código Civil. 

40. A manifestação do Ministério da Saúde sobre a presente irregularidade se limitou a afirmar 

que o problema seria de responsabilidade dos gestores municipais.  No entanto, embora as medidas 
administrativas para a correção dos defeitos de qualidade estejam de fato na seara dos órgãos 

contratantes, não se pode olvidar que o resultado finalístico da política pública está sendo 
comprometido, o que justifica uma ação mais pontual dos técnicos do Ministério da Saúde.  

41. Assim entendo que o encaminhamento proposto pela unidade técnica é pertinente, sendo 

cabível que o Ministério da Saúde determine aos entes tomadores a correção dos defeitos de qualidade 
verificados nas obras de UBS e UPA, orientando-os a notificarem as empresas contratadas para que 
corrijam imediatamente os vícios construtivos das edificações. 

VI 

42. Outra ocorrência verificada em algumas das fiscalizações desta FOC foram problemas 

ocasionados devido à falta de regularização da titularidade dos terrenos em que a unidade de saúde 
estava sendo construída. A instrução da SeinfraUrban verificou que a comprovação de titularidade do 
terreno não é exigida previamente à liberação de recursos pelo Ministério da Saúde.  

43. Somente após a assinatura do contrato, e na iminência de liberação da segunda parcela (de 
80%, no caso das UPA), é que o Ministério da Saúde exige do gestor uma mera declaração atestando a 

ocupação pacífica e regular do terreno que abrigará a nova unidade de saúde. 

44. Caso a obra seja edificada em terreno a ser desapropriado, a Constituição Federal exige 
que o início das obras públicas somente possa ser autorizado após o pagamento de indenização prévia 

e justa, decorrente de acordo administrativo, ou o depósito judicial da indenização fixada em sentença.  

45. A única exceção a essa regra foi tratada no Acórdão 2.254/2006-TCU-Plenário, no qual o 

Tribunal decidiu, em processo de consulta formulada pelo próprio Ministério da Saúde, que “é 
admitida a realização de obra em imóvel objeto de processo judicial de desapropriação ainda em curso, 
por interesse social, de que se detenha somente a imissão provisória de posse”.  

46. A execução de obras em imóveis sem a devida regularização (ou sem a imissão provisória 
de posse, no caso de haver processo judicial em curso) pode caracterizar o ilícito civil de esbulho 

possessório por parte da Administração Pública, que poderá ser responsabilizada pelas perdas e danos 
causados aos proprietários. 

47. Portanto, devido à ausência de documentação comprobatória da titularidade do terreno 

antes da liberação dos recursos, a obra custeada com recursos do SUS poderá ser embargada pelo 
judiciário em casos de disputa fundiária, justamente como ocorreu em algumas das obras auditadas 

nesta FOC. Por isso, a demonstração de titularidade do terreno é prevista como condição para 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130412/AC_0853_12_13_P.doc
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celebração de convênios no art. 6º, inciso III, combinado com o art. 39, inciso IV, da Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011. 

48. Ante o exposto, não vejo amparo legal no encaminhamento formulado pela SeinfraUrban 
quanto ao presente ponto, pois a unidade técnica propõe determinar ao Ministério da Saúde que revise 
os procedimentos para aprovação de terrenos de modo que a exigência da declaração fique restrita à 

liberação da 1ª parcela (destinada ao financiamento dos projetos e atos para licitação das obras), 
estabelecendo, como condicionante para a liberação da 2ª parcela de recursos federais (ordem de início 

dos serviços), a necessária inserção no Sismob da certidão emitida em cartório de registro de imóveis, 
como comprovante de exercício de plenos poderes sobre o terreno. 

49. Entendo que nenhuma parcela pode ser liberada ao ente federativo sem que este comprove 

a titularidade do terreno em que será construída a futura unidade de saúde. A propriedade do imóvel 
pelo ente público é condição sine qua non para qualquer repasse de verba da União cuja finalidade 

seja a execução de obra pública. 

VII 

50. Passo a abordar o apontamento de atrasos injustificáveis para a conclusão das UBS e UPA. 

Além de diversos problemas pontuais observados nas fiscalizações da FOC, a SeinfraUrban identificou 
uma causa sistêmica para tal ocorrência. Apesar de haver claramente prazos estabelecidos para os 
gestores municipais, os sucessivos atrasos identificados foram descaracterizados pela edição de 

portarias pelo Ministério da Saúde prorrogando, de forma frequente e injustificada, os prazos de 
conclusão das obras para todos os municípios inadimplentes.  

51. Ainda há um grande número de unidades habilitadas nos anos de 2008 a 2011 que não 
foram finalizadas, apesar de os municípios tomadores já terem recebido a maior parte ou a totalidade 
dos recursos previstos. 

52. Presume-se que havendo o repasse integral de recursos e estando inconclusa a obra, não 
ocorreu a regular aplicação dos recursos da União. Na falta de comprovação do cumprimento do 

encargo assumido pelo ente federativo, o Ministério da Saúde deveria determinar a restituição dos 
recursos repassados, acrescidos de correção monetária. O órgão, entretanto, não adota medidas efetivas 
para sanear a omissão dos gestores locais ou para obter a devolução dos valores cujas prestações de 

contas não foram apresentadas.  

53.  Tratando deste assunto, o TCU realizou auditoria de natureza operacional no programa das 

UPA 24 horas, apreciada pelo Acórdão 2.292/2014-TCU-Plenário, de relatoria do eminente Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, que fez as seguintes determinações ao Ministério da Saúde, dentre outras: 

9.3. determinar ao Ministério da Saúde que:  

9.3.1. se abstenha de conceder novos prazos aos entes federativos para que eles 
apresentem documentos, concluam as obras de construção ou ampliação das unidades de 

pronto atendimento e comprovem o início do funcionamento das unidades, re lativamente 
aos projetos habilitados antes de 2013;  
9.3.2. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

notificação deste acórdão, plano de ação que contenha o cronograma de adoção das 
medidas necessárias à solução dos problemas apontados no relatório de auditoria, com a 

identificação dos setores responsáveis;  

54. Conforme relatado na instrução da SeinfraUrban, o Ministério da Saúde interpôs embargos 
de declaração contra o item 9.3.1 do referido Acórdão, que foram julgados por meio do Acórdão 
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2.566/2014-TCU-Plenário, que manteve a determinação para que o Ministério se abstivesse de 
prorrogar os prazos para as obras habilitadas antes de 2013. No Voto condutor, o Ministro Walton 

Alencar Rodrigues fez as seguintes considerações:  

No caso concreto, o achado que suporta a determinação refere-se à desconformidade da 
conduta do órgão fiscalizado com o padrão legal aplicável à matéria, consagrado na 

Portaria 342/2013, do Ministério da Saúde. (...) 
O descumprimento das medidas determinadas por tal normativo impõe que o Tribunal 

determine a adoção de ações corretivas e não apenas recomende a implantação dessas 
providências. 
(...) 

A deliberação do Tribunal não alcança, pois, juízo de conveniência e oportunidade da 
prática de determinado ato administrativo, como assentam os embargantes, cingindo-se a 

reclamar o cumprimento de ato normativo editado pelo Ministério da Saúde.  
(...) 
Faço notar, entretanto, que as possíveis consequências adversas à política governamental, 

decorrentes da vedação a novas prorrogações dos prazos para instalação das unidades de 
pronto atendimento, devem ser imputadas aos gestores que não se desincumbiram dos seus 
deveres no tempo previsto em regulamento, neles incluída a prorrogação assentada na 

Portaria 342/2013, do Ministério da Saúde.  
Não é lícito eternizar a relação jurídica que garante recursos financeiros aos entes 

subnacionais há muito inadimplentes. Nesse entender, o normativo editado pelo Ministério 
da Saúde estabeleceu prazo “improrrogável” de trinta dias para que os gestores 
inadimplentes regularizassem sua situação, sob pena de ter que devolver os recursos até 

então percebidos.  
Inadequada a conduta do Ministério da Saúde que pretende transferir a responsabilidade 

decorrente da inadimplência de gestores municipais e estaduais e da sua decisão, inserta 
na Portaria 342/2013, ao Tribunal.  
A fixação de prazo improrrogável para saneamento das irregularidades e a determinação 

para que o comando normativo seja cumprido assentam-se no princípio republicano da 
prestação de contas, consagrado no art. 34, inciso VII, alínea “d”, da Constituição 

Federal.  

55. Por conseguinte, causa-me espécie a informação trazida na instrução da SeinfraUrban que 
foi editada a Portaria nº 2.804, de 18 de dezembro de 2014, a qual prorroga os prazos para 

adimplemento dos compromissos firmados por meio das propostas habilitadas no ano de 2013. Bem 
observou a unidade técnica que tal portaria foi emitida após a resposta do Ministério da Saúde à oitiva 

que determinei neste processo. 

56. A SeinfraUrban exemplifica tal situação com uma obra habilitada em 30/03/2013, que após 
a edição de sucessivas portarias de prorrogação passou a ter dois anos e onze meses para a conclusão 

da obra, quase quatro vezes o prazo original, sem que isso caracterize qualquer tipo de atraso perante o 
Ministério da Saúde à luz do novo normativo publicado.  

57. Ante o exposto, por analogia ao item 9.3.1 do Acórdão 2.292/2014-TCU-Plenário, vedando 
a prorrogação do prazo de conclusão para as UPA habilitadas de 2009 a 2012, julgo cabível determinar 
ao Ministério da Saúde que se abstenha de efetuar novas prorrogações de prazos para as obras 

habilitadas em 2013, e, para as obras habilitadas a partir de 2014, institua procedimentos para a análise 
pormenorizada de cada caso concreto a fim de motivar a decisão pela prorrogação da conclusão da 

obra, ou pela não prorrogação nos casos em que não haja perspectiva de finalização em prazo razoável, 
com a consequente cobrança do recurso federal repassado. 
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 Ante o exposto, louvando a excelência desta relevante Fiscalização de Orientação 
Centralizada coordenada pela SeinfraUrban, parabenizo, na pessoa do Secretário José Ulisses 

Rodrigues Vasconcelos, a todos os servidores que participaram dos trabalhos de auditoria, e VOTO no 
sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.  

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 10 de junho de 
2015. 

 
 

BENJAMIN ZYMLER  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº tagNumAcordao – TCU – tagColegiado 
 

1. Processo nº TC 034.411/2013-5.    

1.1. Apensos: 010.059/2014-8; 010.048/2014-6; 010.141/2014-6; 002.240/2014-9; 010.298/2014-2; 
010.263/2014-4; 010.169/2014-8; 010.088/2014-8; 010.086/2014-5. 

2. Grupo I – Classe de Assunto:  
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional.  

4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.  

6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).  
8. Advogado constituído nos autos: não há.  

 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, realizada no 
Ministério da Saúde, acerca de Fiscalização de Orientação Centralizada nas obras de construção de 
unidades de pronto atendimento (UPA) e unidades básicas de saúde (UBS). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

 
9.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 
9.1.1. somente realize transferências de recursos destinadas a investimentos em projetos 

específicos para expansão da rede física da saúde, por meio de novas obras de UPA e UBS, 
observando exigências legais relativas às transferências voluntárias, conforme disposto no art. 18, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 141/2012, formalizando previamente com os entes 

beneficiários instrumentos de natureza convenial; 
9.1.2. exija a correção das irregularidades identificadas na construção de UPA e UBS, as 

quais foram cientificadas a cada um dos órgãos/entidades responsáveis, por meio dos Acórdãos 
2.051/2014 (Goiás), 2.148/2014 (Piauí), 1.972/2014 (Paraíba), 2.298/2014 (Amapá), 2.149/2014 
(Espírito Santo), 1.973/2014 (Santa Catarina), 2.054/2014 (Mato Grosso), 2.233/2014 (Roraima), 

2.232/2014 (São Paulo), 2.299/2014 (Bahia), todos do Plenário, adotando as mediadas previstas no art. 
8º, caput, da Lei 8.443/1992, no caso de insucesso;  

9.1.3. adote, em conjunto com os entes federativos, providências para a retomada das obras 
paralisadas listadas a seguir: 

9.1.3.1. UBS Pedrita e UBS Jardim Tarumã, no município de Lauro de Freitas/BA; 

9.1.3.2 UBS Lagoa Salgada, UBS Feira VI, UBS São José, UBS George Américo I e II e 
UPA Queimadinha, no município de Feira de Santana/BA; 

9.1.3.3 UBS São Paulo, em Santo Antônio de Jesus/BA; 
9.1.3.4 UBS Timbó I e UBS USF Colinas do Sul, em João Pessoa/PB; 
9.1.3.5 UBS PSF VI, situada em Alagoa Grande/PB; 

9.1.3.6 UBS I, no município de Juarez Távora/PB; 
9.1.3.7 UBS Vila do Paiva Tepequém, em Amajari/RR; 

9.1.3.8 UBS Jota Flores, em Mucajaí/RR; 
9.1.3.9 UBS São Sebastião e UPA Palhoça, no município de Palhoça/SC; 
9.1.3.10 UBS Jaguari, situada em Americana/SP; 

9.1.3.11 UPA Barreiros e UPA Santa Terezinha, localizadas em Alagoinhas/BA; 
9.1.3.12 UPA Dinamérica, em Campinha Grande/PB; 

9.1.3.13 UPA Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste/SP; 
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9.1.4. no caso de impossibilidade ou de inviabilidade de retomada das obras relacionadas 

no subitem anterior, adote as medidas para identificação de responsáveis e devolução dos recursos 
repassados, em atenção ao disposto no art. 8º, caput, da Lei 8.443/1992;  

9.1.5. providencie assistência aos entes federativos para o início da operação das UPA e 

UBS concluídas, mas ainda inoperantes;  
9.1.6. oriente os entes federativos sobre a necessidade de providenciar vigilância e 

proteção das obras paralisadas ou inoperantes, com vista a impedir destruição por atos de vandalismos, 
roubos e desgastes do patrimônio construído com recursos públicos federais;  

9.1.7. estabeleça medidas para mitigar a ocorrência de atrasos na liberação da 2ª parcela 

financeira, estabelecendo critérios uniformes para assistência financeira que permita o início e 
conclusão das obras; 

9.1.8. revise os procedimentos para aprovação de terrenos, atualmente baseados apenas em 
declarações dos entes federativos, por estarem em desacordo com o disposto no art. 39, inciso IV, da 
Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011, de modo que a liberação da 1ª parcela, destinada 

ao financiamento dos projetos e atos para licitação das obras, fique condicionada à necessária inserção 
no Sismob da certidão emitida em cartório de registro de imóveis comprovando o exercício de plenos 

poderes do ente federativo sobre o terreno em que se edificará a UPA ou UBS; 
9.1.9. fixe prazo para conclusão de cada uma das obras que apresentem atrasos em relação 

ao cronograma originalmente firmado entre o ente federativo e o Ministério da Saúde; 

9.1.10 se abstenha de realizar novas prorrogações gerais de prazos para as obras habilitadas 
em 2013, e, para as obras habilitadas a partir de 2014, institua procedimentos para a análise 

pormenorizada de cada caso concreto a fim de motivar a decisão pela prorrogação da conclusão da 
obra, ou pela não prorrogação nos casos em que não haja perspectiva de finalização em prazo razoável, 
com a consequente cobrança de devolução do recurso federal repassado; 

9.1.11. determine aos entes tomadores a correção dos defeitos de qualidade verificados nas 
obras de UBS e UPA, orientando-os a notificarem as empresas contratadas para que corrijam 
tempestivamente todos os vícios observados nas obras; 

9.1.12. notifique os municípios sobre a necessidade de observância dos requisitos de 
acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências visuais, motoras, dentre outras, ou com mobilidade 

reduzida, com vistas a superar o descumprimento dos arts. 3º e 11 da Lei 10.098/2000, do art. 2º, 
inciso I, e arts. 8º, 10 e 11 do Decreto 5.296/2004, e da norma NBR 9050/2004 da ABNT c/c a Lei 
4.150/1962, notadamente quanto à correção das seguintes irregularidades:  

9.1.12.1. altura excessiva dos balcões de atendimento, acima de parâmetro estabelecido na 
norma NBR 9050/2004;  

9.1.12.2. ausência ou existência de rampas com declividades inadequadas, que impedem o 
cadeirante de subir com autonomia; 

9.1.12.3. barras de apoio nos banheiros (sanitário, lavatório e chuveiro), em quantidade, 

posição, afastamentos e alturas que não respeitem a norma;  
9.1.12.4. ausência ou inadequação de acesso externo para cadeirantes e pessoas com 

mobilidade reduzida, eliminando declividades indevidas, degraus e obstáculos, desde o portão no muro 
de divisa do terreno, até a porta de entrada de cada edificação;  

9.1.12.5. insuficiência de largura e/ou existência de obstáculos nos corredores internos das 

unidades, impedindo o trânsito de cadeirantes; 
9.1.12.6. ausência ou inadequações nos pisos podotáteis, os quais devem respeitar a lógica 

de sinalização antes de cada obstáculo, tais como portas ou desníveis, cuidando ainda para não haver 
nenhum obstáculo no caminho; 

9.1.12.7. ausência de placas de comunicação em linguagem Braille, em todos os ambientes, 

especialmente aqueles que podem oferecer riscos aos deficientes visuais, como laboratórios e salas de 
procedimentos; 
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9.1.13. oriente os tomadores de recursos sobre a obrigatoriedade das Anotações ou 

Registros de Responsabilidade Técnica de engenheiros e arquitetos para elaboração de projetos ou para 
execução e fiscalização de obras; 

9.1.14. envie relatório circunstanciado contendo os resultados da força tarefa criada para 

regulamentar os procedimentos de supervisão das obras, visando identificar as obras em atraso, bem 
como suas causas e possíveis soluções, incluindo a definição da frequência das inspeções in loco, 

complementando o acompanhamento via Sismob, de modo a corrigir as informações inconsistentes 
identificadas e sanear os problemas verificados nesta auditoria, notadamente para as 29 (vinte e nove) 
obras cuja supervisão foi considerada deficiente; 

9.1.15. encaminhe informações sobre o Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos 
(GTEP), detalhando a quantidade de servidores dedicados a esse grupo; o rol das competências 

atribuídas ao grupo; e os resultados das ações que vem sendo empreendidas, a fim de que se avalie se a 
estrutura é suficiente para fazer frente às demandas e as responsabilidades assumidas, visando ao 
alcance das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas para as políticas públicas de expansão da 

infraestrutura de UPA e UBS em todo o país, reduzindo as disparidades regionais, na forma do art. 
198, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

9.1.16. evite a ocorrência de diversas obras em licitação, execução, ou mesmo concluídas, 
sem a aprovação de seu projeto pela vigilância sanitária local, individualizando quais seriam essas 
obras constantes do relatório gerencial do Sismob; 

9.1.17. envie cronograma para a conclusão das ações de revisão de projetos e orçamentos 
padronizados, elidindo as deficiências apontadas pela equipe na auditoria no âmbito do TC 

011.014/2014-8; 
9.1.18. encaminhe, nos próximos relatórios anuais de gestão da Secretaria-Executiva do 

Ministério da Saúde, relatório circunstanciado para cada obra de UBS, que tenha sido iniciada e ainda 

não finalizada, ou se encontre inoperante, contemplando, no mínimo, ano a ano, informações sobre o 
estágio de liberação de recursos, o percentual de efetiva execução física das obras, a justificativa 
individual para eventuais atrasos e as medidas adotadas junto aos entes que estiverem em mora, nos 

moldes do determinado para as unidades de pronto atendimento, por meio do item 9.1.7 do Acórdão 
1.101/2014-TCU-Plenário; 

9.1.19. saneie os problemas identificados no Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) 
a seguir relacionados: 

9.1.19.1. ausência de campos para inserção de documentos relevantes digitalizados, tais 

como: 
9.1.19.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente assinadas, tanto 

para estudos, projetos e orçamentos, nas suas mais diversas disciplinas, como arquitetura, estrutura, e 
instalações prediais, quanto para a execução da obra e, ainda, para a fiscalização das obras pelos 
engenheiros das prefeituras; 

9.1.19.1.2. ordens de serviço assinadas pelos responsáveis;  
9.1.19.1.3. expedientes trocados entre o Ministério da Saúde e os gestores locais, com 

vistas a acompanhar as obras;  
9.1.19.2. ausência de campos para registro de informações financeiras relevantes, tais 

como ordens bancárias, cronograma físico-financeiro e outros considerados necessários ao 

acompanhamento da movimentação financeira, desde a origem (Fundo Nacional de Saúde) até o 
destino final (conta da construtora contratada), conforme obrigação legalmente estabelecida no art. 33, 

§§ 1º e 4º, da Lei nº 8.080/1990 e no art. 12, §§ 2º e 4º, da Lei Complementar nº 141/2012;  
9.1.19.3. ausência de registro dos alertas do sistema ao gestor local em virtude de falta de 

atualização dos dados por mais de 60 (sessenta) dias, bem como registro do nome do gestor 

responsável pela inserção dos dados e do servidor do Ministério da Saúde responsável pela conferência 
periódica dessas informações, a fim de permitir a rastreabilidade e a manutenção do histórico de 

alertas; 
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9.1.19.4. ausência de mecanismos que impeçam a concessão de benefício duplicado para 

um mesmo terreno oferecido pelo município; 
9.1.19.5. ausência de campos próprios para o registro da situação de obra paralisada, 

incluindo os motivos da paralisação, de modo a dar efetividade às funcionalidades de geração de 

relatórios gerenciais, com vistas a elidir os erros de sistema atualmente identificados quando da 
tentativa de acesso às informações totalizadoras sobre obras em atraso ou paralisadas; 

9.1.19.6. ausência de limites para os preços finais das obras de UPA e UBS, com base no 
SINAPI, conforme estabelecido no Decreto nº 7.983/2013, obrigando os gestores a justificar os preços 
globais porventura acima dos patamares de mercado, acompanhado de garantias a mitigar os riscos de 

eventual insuficiência de contrapartida, a afetar a conclusão da obra com qualidade e nos prazos 
pactuados, avaliando a inclusão no Sismob de:  

9.1.19.6.1. campo específico a registrar o preço paramétrico (R$/m²) de cada obra, a partir 
dos dados preenchidos nos campos já existentes (valor global e área construída); e  

9.1.19.6.2. controles automatizados que calculem a mediana dos preços globais 

paramétricos em cada estado, para que sejam emitidos alertas aos gestores (municipais e do 
Ministério) caso o preço de determinada obra exceda a faixa de variação razoável para aquele 

mercado, a ser definida em função das estatísticas regionais; 
9.1.20. informe ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, as medidas adotadas 

para cumprimento das determinações constantes do presente Acórdão, bem como encaminhe Plano de 

Ação contendo cronograma das ações até então não implementadas, contendo tal plano, no mínimo, as 
medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações no âmbito do Ministério da Saúde, e o prazo 

para implementação de cada medida;  
9.2. recomendar ao Ministério da Saúde que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar os procedimentos a seguir:  

9.2.1. em conformidade com as orientações emanadas no Acórdão 641/2007-TCU-
Plenário, implementar mecanismos de controle social das obras, ampliando os meios de recebimento 
tempestivo de informações ou denúncias, em especial dos casos de paralisação ou de baixo ritmo de 

execução, avaliando, dentre outras medidas, possibilidade de inserção, nas placas das obras, do 
telefone da central de atendimento do Ministério da Saúde e do código de identificação da obra no 

Sismob; 
9.2.2. estabelecer medidas concretas para, em controle preventivo, aprimorar as análises 

acerca da capacidade técnico-gerencial da entidade recebedora, previamente à celebração do 

instrumento de transferência de recursos, com base no entendimento exarado no item 9.2.1 do Acórdão 
641/2007-TCU-Plenário, adotando medidas para intensificar a assistência técnica e a supervisão; 

9.2.3. implementar medidas para superar os problemas identificados de baixa evolução na 
capacidade operacional do Ministério da Saúde para a prestação de assistência técnica à distância, com 
atendimento efetivo e de qualidade a todos os municípios e estados do país que recebam recursos 

federais, com vistas à redução das disparidades regionais, na forma do art. 198, § 3º, inciso II, da 
Constituição Federal; e 

9.2.4. oferecer treinamentos periódicos aos profissionais diretamente envolvidos nos 
programas de expansão da infraestrutura física da saúde, por meio das obras de UPA e UBS, avaliando 
o uso da modalidade de Ensino à Distância (EaD) e a abordagem de temas imprescindíveis à garantia 

da efetividade das referidas políticas públicas, tais como: 
9.2.4.1. preenchimento e atualização dos dados do Sismob; 

9.2.4.2. procedimentos para a adequada fiscalização de obras, inclusive no que tange às 
medições, pagamentos e aplicação de sanções por descumprimento contratual; 

9.2.4.3. difusão de práticas de sustentabilidade nos projetos, obras e operação das 

edificações;  
9.2.5. empreender gestões junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação/MEC, e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para troca de experiências 
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acerca das tecnologias de informação utilizadas no Módulo Obras 2.0 do Simec (monitoramento das 

obras de educação) e no “sistema obras”, em desenvolvimento pelo MPOG.  
9.2.6. empreender articulação com a Anvisa com vistas a evitar morosidade ou omissões na 

aprovação dos projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, diante da constatação de que, em vários 

casos, tais órgãos municipais não possuem a necessária independência para atuar, já que estão 
vinculados à própria Secretaria de Saúde responsável pela elaboração do projeto e execução das obras;  

9.2.7. promover ampla divulgação aos municípios (via Sismob, internet, ofícios circulares, 
inspeções em campo etc.) da informação de que os projetos padrão têm prévia aprovação da Anvisa e, 
por isso, simplificam os procedimentos junto às vigilâncias sanitárias locais, a fim de aumentar o 

número de adesões; 
9.2.8. inserir cláusula nos termos de ajuste pactuados, abordando a assunção de riscos e 

responsabilidades pelo gestor municipal quanto ao cumprimento dos prazos de aprovação desses 
projetos, bem como registrando claramente a proibição de início de obras sem a aprovação dos 
projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, especialmente nos casos de não aderência do município ao 

projeto padrão; e 
9.2.9. incluir no Sismob campo que possibilite o controle dos prazos de aprovação dos 

projetos pelas vigilâncias sanitárias locais, de forma a estabelecer estatísticas e remeter à Anvisa, com 
a devida tempestividade, os casos em que houver retardos imotivados na análise e aprovação dos 
projetos. 

9.2.10. estabelecer medidas preventivas para evitar a paralisação de obras, estudando a 
liberação de recursos em parcelas menores, a fim de evitar antecipações indevidas de pagamentos, a 

desestimular o término da obra; 
9.2.11. adotar medidas para melhorar a celeridade na liberação de parcelas, com o intuito 

de evitar a paralisação por falta de recursos para pagamento das construtoras ; 

9.2.12. empreender articulação com os conselhos de fiscalização profissional da 
engenharia e da arquitetura, na forma do art. 15, inciso XVII, da Lei nº 8.080/1990, com vistas ao 
estabelecimento de padrões ético-profissionais em projetos e execução de obras dos estabelecimentos 

de saúde, com vistas a orientações quanto à importância dos cadernos de encargos, especificações 
técnicas e memoriais descritivos das obras, com o devido detalhamento, a fim de evitar divergências 

de interpretações sobre a qualidade dos materiais aplicados ou dos serviços prestados na obra, visando 
atender as particularidades de qualidade de estrutura, instalações e acabamentos definidas nos 
normativos de vigilância sanitária; 

9.3. notificar o Ministério da Saúde de que, mesmo com a vigência da Lei Complementar  
141/2012, mantém-se ratificado o entendimento firmado no item 1 da Decisão 506/1997-TCU-

Plenário, no sentido de que os recursos repassados pelo SUS aos demais entes federativos, via Fundo 
Nacional de Saúde, constituem recursos federais, estando sujeitos à fiscalização do TCU todas as 
despesas de ações e serviços pagos à conta desses recursos, independentemente da forma de 

transferência; 
9.4. determinar à SeinfraUrbana que monitore o cumprimento da presente deliberação; 

9.5. encaminhar cópias desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a 
fundamentam, à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS e à Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde); 
9.6. arquivar o presente processo. 

 
 

 


