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Item: 1.2.1.1
Rec 1: O regimento interno da Reitoria da UNIFESP integra o processo de reformulação do Estatuto 
da Instituição que se iniciará em 2008. Em razão da expansão promovida pelo Governo Federal,  a 
UNIFESP sofreu profunda transformação, ampliando sua área de atuação para outros campi. Esse fato 
acabou por gerar a necessidade de reformulação tanto da parte acadêmica como da administrativa, 
como forma de enfrentamento  de novas dinâmicas  em campus fora  de sede.  Evidentemente  este 
processo  despenderá  inúmeras  discussões,  bem como aprovação  do  CONSU que estabelecerá  as 
diretrizes  que  orientarão  o  desenvolvimento  dos  trabalhos.  Assim  seria  precipitado  elaborar  um 
regimento  interno  da  Reitoria  antes  de  se  ter  conhecimento  das  novas  regras  que  nortearão  a 
Universidade.

Recomendação 2:
A migração  de  atividades,  trabalhos,  projetos,  pesquisas  e  contratos  administrados  pelos  antigos 
órgãos suplementares da UNIFESP já se complementou. Atualmente a UNIFESP mantém convênio 
apenas com as Fundações de Apoio. 

1.3.1.1:  e  7.2.2.1 
Em resposta aos questionamentos da Controladoria Geral da União, sobre a discrepância entre as 
metas estimadas e as executadas, acatamos a solicitação e procuraremos fazer com que as metas, 
estejam cada vez mais próximas ao executado. Esclarecemos que algumas vezes a própria Secretaria 
de Planejamento Orçamento e Gestão efetua alterações no  produto da ação, ao longo do ano, o que 
gera incompatibilidade de execução .
Com relação ao questionamento sobre a figura jurídica inexistente “UNIFESP/SPDM”, cabe ressaltar 
que na apresentação da UNIFESP, na pagina 1 do relatório de gestão 2006, fica evidenciado o fato de 
serem duas instituições de razão, finalidades e natureza distintas, apenas indicando o fato do Hospital 
São Paulo ser reconhecido como Hospital de Ensino da UNIFESP, ainda que gerido pela SPDM. 
Acatamos as orientações e nos últimos anos procuramos separar os indicadores finalísticos e não 
finalísticos da UNIFESP. 

Relatório de auditoria 2.1.1.1:

Rec 1 e 2 : A UNIFESP mantém convênio com a SPDM , mantenedora de seu Hospital Universitário- 
Hospital  São  Paulo.  Os  repasses  são  efetuados  para  a  manutenção  do  Hospital,  atendimento 
ambulatorial,  pesquisas,  extensão, aprimoramento das aulas dos alunos de medicina,  enfermagem, 
nutrição,  farmácia  e  demais  cursos  na  área  da  saúde.  As  prestações  de  contas  são  devidamente 
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apresentadas e atendendo à recomendação dessa Controladoria, toda verba pública é gasta através de 
compras por pregão eletrônico, conforme recomendado pela legislação pertinente.

RA 3111 – A recomendação foi acatada e a devolução efetivada conforme comprova a GRU em 
anexo.

RA 3112 – 
Rec 1:  A recomendação foi acatada e a devolução efetivada conforme comprova a GRU em anexo.
Rec 2: A recomendação foi acatava.

RA 3113 -  

Rec 1: A recomendação foi acatada e a excepcionalidade foi informada novamente , como reforço de 
conduta, aos servidores.

Rec 2 : A recomendação foi acatada .

Rec 3 : As aquisições realizadas com cartão corporativo caracterizam-se basicamente por itens não 
comuns no rol dos materiais de almoxarifado, como no caso de ferramentas sendo algumas especiais 
e outras para reposição quando há necessidade em função de desgaste e quebra. São itens essenciais 
ao andamento dos serviços, principalmente no caso dos setores citados que cuidam da manutenção da 
infra-estrutura  e  equipamentos  da  UNIFESP,  onde  determinadas  situações  são  de  difícil 
previsibilidade e portanto não se enquadram no planejamento que é feito para os itens comuns. 

As Providências  estão sendo adotadas,  com a utilização de pregões pelo Sistema de Registro  de 
Preços,  onde  têm-se  acrescido  à  lista  de  itens  comuns  de  almoxarifado,  vários  materiais  como 
ferramentas e máquinas operatrizes, com vistas a complementação e reposição quando necessário. 

Relatório de auditoria  3211

Rec 1 : A recomendação foi acatada e sempre que for necessário o empenho para a Universidade esse 
será acompanhado da devida justificativa.

Rec 2: A recomendação foi acatada

RA 5311: 

Rec1 à 5:  Recomendação foi acatada. 

RA 5312: O Reitor da UNIFESP, conforme já comprovou documentalmente, tem prótese de joelho, o 
que o impede de ficar por muito tempo sentado com as pernas na posição vertical.
Por exigência médica (também já comprovada) necessita de passagem diferenciada. Esclarecemos 
que em razão da insistência no apontamento, o Reitor comunicará o fato ao Ministro da Educação 
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para  obter  autorização  para  adquirir  passagem  especial,  quando  necessitar  realizar  viagens  de 
representação da Universidade.

RA 5321: 
Rec 1 e 2: A UNIFESP realizou o pagamento da forma que entendia correta, dentro do sistema SIAFI, 
após a regulamentação contida no decreto 6914/2007 a recomendação foi acatada. 

RA 5511: 
Os gestores atenderão a recomendação e providenciarão o levantamento para constatação da 
compatibilidade de horário dos servidores apontados.

RA  5.5.1.2
Cabe esclarecer que quando a auditoria de Abril de 2006, foi disponibilizado à equipe CGU relação 
dos órgãos complementares da UNIFESP, segue relação de órgãos complementares.

ÓRGÃOS COMPLEMENTARES UNIFESP SIGLA DIRETOR
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde CEDESS Profa. Dra. Maria Cecília Sonzogno

Centro de Genética Médica CGM Prof. Dr. Decio Brunoni
Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde CEHFI    Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte   

Gallian
Centro de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno CIAAM Profa. Dra. Ana Cristina Freiras de Vilhena 

Abrão
Centro de Microscopia Eletrônica  CEME Profa. Dra. Edna Freymüller Haapalainen  
Centro de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia CEDEME Prof. Dr. João Bosco Pesquero

Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica   CINTERGEN Prof. Dr. Sang Won Han            
Grupo Multidisciplinar de Oncologia GMO Prof. Dr. Reynaldo Jesus-Garcia Filho
Núcleo de Administração em Saúde NAS Prof. Dr. Samuel Goihman
Núcleo de Bioequivalência e Ensaios Clínicos da UNIFESP NUBEC Prof. Dr. Clóvis Ryuichi Nakaie

RA 6121: 
Rec  1:  Não  houve  pagamento  antecipado,  uma  vez  que  o  valor  refere-se  à  repasse  para  conta 
caucionada (conta de garantia). Tendo sido os pagamentos efetuados a empresa somente após a cada 
medição dos serviços executados. 
Rec 2: já existe planejamento.
Rec  3:  Cada  Convênio  tem  seu  próprio  processo,  a  UNIFESP  providenciara  que  estes  sejam 
apensados junto ao processo de origem.
Rec 4: Doc anexo (engenharia).
Rec 5: A documentação disponível “in loco”. 

RA 6122: 
Rec1: Foi acatada a recomendação, cópia anexa.
Rec2: Não foi constatado superfaturamento.

RA: 6.1.2.3: 
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Rec 1:  A recomendação foi acatada e a regularização da posse dos imóveis foi providenciada. O 
Imóvel da Rua Borges Lagoa, 758 esta na justiça em razão de recursos interposto pela PRF. O imóvel 
da  Rua Borges  Lagoa,  760 foi  assumido posse  em 09/Ago/07,  sendo que  a  posse  já  esta  sendo 
regularizada. 
Rec 2  e 3 : Não há terceiros utilizando os imóveis de forma irregular com anuência da Unidade. Os 
ocupantes que ainda permanecem em imóvel desapropriado foram acionados judicialmente para a 
desocupação, o que acarreta impossibilidade jurídica de cobrança de aluguel, por não se tratar de 
locação
Rec 4 e 5: A desapropriação e Locação de imóveis justifica-se pelo crescimento da Universidade. A 
Universidade necessita locar imóveis  para acomodar seu crescimento. Observamos que as aquisições 
não  acompanham  o  processo  de  desenvolvimento  da  Instituição  o  que  equivale  dizer  que  a 
universidade necessita desapropriar e também locar imóveis para atender as suas necessidades. Com 
relação  às  previsão  de  verbas  para  obras  e  adequação  e  mesmo  na  aquisição,  a  UNIFESP  tem 
planejamento e solicita verba ao Ministério de educação e depende deste para as devidas liberação do 
financeiro. Muitas vezes as verbas estão aprovadas no orçamento mas o financeiro não, ocasionando 
por conseguencia atrasos nas obras e nas aquisições . 

6.1.2.4: O Imóvel encontra-se regularizado, com escritura em nome da UNIFESP.
 
6.1.5.1: 
Rec  1:  A Unifesp  adotará  providências  no  sentido  de  ser  promovida  a  licitação  por  pregão dos 
gêneros alimentícios adquiridos pelo Hospital Universitário.

Rec 2 : As providências foram adotadas sendo prestados, todos os esclarecimentos ao Ministério da 
Educação  em cumprimento  aos  ofícios  5331/2007/MEC de  27/07/2007  e  o  5377/2007/MEC  de 
31/07/2007, bem como ao ofício 1643/2007 – TCU/SECEX-SP encaminhado ao MEC, informamos 
que o Ministérios da Educação enviou a esta unidade, servidores para verificação “in loco” da obra e 
respectivos documentos, esta Universidade aguarda manifestação sobre o apurado.  

Rec 3: A UNIFESP mantém convênio com a SPDM , mantenedora de seu Hospital Universitário- 
Hospital  São  Paulo.  Os  repasses  são  efetuados  para  a  manutenção  do  Hospital,  atendimento 
ambulatorial,  pesquisas,  extensão, aprimoramento das aulas dos alunos de medicina,  enfermagem, 
nutrição,  farmácia  e  demais  cursos  na  área  da  saúde.  As  prestações  de  contas  são  devidamente 
apresentadas e atendendo à recomendação dessa Controladoria, toda verba pública é gasta através de 
compras por pregão eletrônico, conforme recomendado pela legislação pertinente.

6.2.1.3
Rec 1 e 2: Acatado

6.2.2.1  

Rec 1: O edital foi entregue e o serviço já foi prestado.

Rec 2: A UNIFESP zela pela execução de seus recursos.  

6.2.3.1 

4



A titularidade do terreno situado à Rua Diogo de Faria 824 é da Prefeitura do Município de São 
Paulo.  Atualmente  o  processo  de  cessão  definitiva  para  a  UNIFESP  encontra-se  no  setor  de 
patrimônio da Prefeitura para elaboração do respectivo decreto.

6.2.3.2 

A instalação está sendo providenciada.

6.2.3.3 

Rec1 e 3: O pagamento apontado pela ocupação parcial  do prédio em referência tem origem em 
ressarcimento da UNIFESP à SPDM pela utilização de prédios,  próprios e por ela alugados,  que 
abrigam disciplinas acadêmicas ou laboratórios de pesquisa da UNIFESP. A forma utilizada foi a de 
compensação dos valores despendidos pelas duas Instituições. Com relação à ocupação do prédio a 
UNIFESP informa que atualmente ocupa parte desse prédio e que no momento do apontamento, o 
prédio estava em reforma.

Os ambulatórios da Rua José de Magalhães 340 já estão em pleno funcionamento , sendo que a visita 
foi realizada em período de reforma para adaptação e a UNIFESP mantém no local em conjunto com 
a SPDM, aulas de seus alunos de graduação e pós-graduação, além da coleta de dados para pesquisa, 
fazendo assim interação com seu Hospital Escola.

Rec 2  e 4 – Contratos 02 e 62 por ocasião da visita da auditoria os prédios estavam desocupados em 
razão da elaboração do projeto de adaptação para atendimento ambulatorial e acadêmico que seria 
desenvolvido no local.

Rec 5 : A UNIFESP planeja suas locações. Todavia por vezes não pode realizar as obras de imediato 
por falta de recursos. A região é extremamente complicada para se conseguir imóveis adequados às 
necessidades da Instituição e por essa razão, é necessária a locação assim que o imóvel é desocupado, 
antes mesmo da chegada da verba para as reformas de adaptação.

Rec 6 e 7: Acatada.

Rec 8: Justificativa nos referidos itens.

6.3.1.1 Recomendação já foi acatada.
  
6.3.2.1 

Rec 1 e 2: A UNIFESP apurou que o valor equivalente a 20% dos valores brutos arrecadados pelos 
cursos elencados, foram utilizados como pagamento de despesas com a manutenção do próprio curso 
e não como taxa de administração para ao partícipe.

6.3.2.2
Rec 1: O processo administrativo já foi encerrado e, apresentado à equipe de auditoria 2007. 
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Rec 2, 3 e 4: Recomendação já foi acatada.
 
6.3.2.3

A SPDM tem convênio com a UNIFESP para execução do convênio com a FUNASA. Mensalmente 
apresenta  relação  da  folha  de  pagamento,  sendo  que  os  documentos  ficam  arquivados  na 
contabilidade daquela instituição e diante do apontamento, solicitamos o envio de cópia para arquivo 
no processo da UNIFESP.

6.3.3.2 - Documentação encontra-se a disposição “In loco”.

6.3.4.1 -  A UNIFESP mantém convênio  com a  FapUnifesp para  o  gerenciamento  dos  cursos  de 
extensão.

6.3.4.2 – Estamos notificando para que até 29/02/2008 seja apresentadas as prestações de contas, ou, 
seja efetuado a devolução dos valores, sobre pena de ingresso de medidas judiciais.

6.3.4.3 - Estamos notificando para que até 29/02/2008 seja apresentadas as prestações de contas, ou, 
seja efetuado a devolução dos valores, sobre pena de ingresso de medidas judiciais.

6.3.4.4 – A situação encontra-se regularizada. 

6.3.4.5 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.4.6 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.4.7 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.4.8 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.4.9 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.4.10 – A irregularidade apontada será apurada.

6.3.5.1 – Estamos procedendo para que o valor seja devolvido ao erário publico. 

6.3.5.2  -  O  Convênio  009/2004  celebrado  entre  a  FUNASA  e  a  UNIFESP  adquire  farinha  de 
mandioca  e  outros  gêneros  alimentícios,  bem como efetua  pagamento de assessoria  à  instrutores 
indígenas e frete para transportes de alimentos à Associação Terra Indígena do Xingu.
Trata-se de prestação de serviços por pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, dirigida por indígenas e 
que atende a comunidade do Xingu. A UNIFESP escolheu a Associação Terra Indígena do Xingu 
para compra de alimentos e fretes como forma de incentivar agricultura local como o cultivo de 
mandioca e outros alimentos pelos índios. No caso não há necessidade de prestação de contas, pois o 
pagamento é realizado pela contraprestação do serviço ou após o fornecimento do gênero alimentício. 
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Não há repasse antecipado de nenhum tipo de verba e por essa razão a Associação não tem obrigação 
de apresentar prestação de contas pela utilização do dinheiro.
Esclarecemos que esse convênio foi auditado pela FUNASA que não apontou qualquer irregularidade 
na relação da UNIFESP com a Associação Indígena do Xingu.

7.1.1.1 – A Universidade discorda do apontamento, pois a equipe da Instituição se colocou a inteira 
disposição da auditoria, providenciando todos os documentos solicitados.  Tanto isso é fato que as 
diligências foram realizadas gerando um relatório de 176 páginas, o que demonstra a complexidade 
dos trabalhos e a disposição de colaboração da Instituição. 

7.1.1.2  -  A Universidade, com relação aos acórdãos apontados, tem se dirigido diretamente ao TCU. 

São Paulo, 20 de Dezembro de 2007
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