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 1. Identificação

A  então  Escola  Paulista  de  Medicina  que  em  1994,  por  força  da  Lei  Nº  8.957, 

transformou-se  na  UNIFESP  -  Universidade  Federal  de  São  Paulo  foi  a  primeira 

universidade especializada na área da saúde em nosso país,  tendo como objetivo 

desenvolver, em nível de excelência, atividades de ensino, pesquisa e extensão, com 

ênfase no campo das Ciências da Saúde não só no segmento da Graduação, mas 

também  na  Pós-Graduação  Stricto e  Lato Sensu,  nos  Programas  de  Residência 

Médica e Cursos de Extensão, sendo considerada Centro de Excelência em pesquisa 

e formação de profissionais. 

A partir  do ano de 2005, com a criação do campus Baixada Santista,  tem início a 

expansão da Universidade, ainda com predomínio de Cursos na Área das Ciências da 

Saúde.

Entretanto,  no  ano  de  2007,  dando  seguimento  ao  Programa  de  Expansão,  a 

UNIFESP  ampliou  seu  campo  de  atuação  para  outras  Áreas  do  Conhecimento, 

iniciando as atividades dos campi de Diadema nas Áreas das Ciências Exatas e da 

Terra e Engenharias, de Guarulhos com as Áreas de Filosofia e Ciências Humanas, e 

São José dos Campos nas Ciências da Computação, ampliando assim, o importante 

papel que a UNIFESP vem desempenhado na formação de profissionais.

Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada
Instituição Universidade Federal de São Paulo - Unifesp

Natureza Jurídica Autarquia do Poder executivo - Pública Federal
Vinculação Ministerial Ministério da Educação

Normativos de Criação Lei Federal No. 8957 de 15/12/1994 (publicado em 
16/12/1994)

CNPJ 60.453.032-0001/74
Código do Órgão 26262

Unidade Gestora no SIAFI 153031
Gestão no SIAFI 15250

Endereço R.Botucatu, 740 - Vila Clementino
São Paulo – SP - CEP 04023-900

Endereço Internet http://www.unifesp.br
Situação Em funcionamento

Função de governo predominante Educação
Estatuto UNIFESP http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/estatutos/estatuto.htm

Regimento UNIFESP http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/regimentos/reg_unifesp.htm

http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/regimentos/reg_unifesp.htm
http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/estatutos/estatuto.htm


2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas

2.1. Responsabilidades Institucionais - Papel da Unidade na 
Execução das Políticas Públicas
  
A Unifesp, historicamente uma instituição de formação de profissionais nas Ciências 
da Saúde, possuí características distintas, ultrapassando os limites da graduação na 
formação  dos  recursos  humanos,  ao  oferecer  inúmeras  opções  de  pós-graduação 
(mestrado, mestrado profissionalizante, doutorado) e especialização nas mais diversas 
áreas  do  conhecimento  em  saúde.  Indissociáveis  do  ensino,  a  pesquisa  e  as 
atividades de extensão de comprovada excelência, em especial à qualidade de seus 
serviços de assistência médica e de saúde em geral.

A partir  de 2005 inicia as atividades no  campus Baixada Santista, no município de 
Santos com cursos sequenciais e, em 2006, com os seguintes cursos de graduação: 
Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e  Terapia Ocupacional.

No  ano  de  2007  seguiu-se  a  implantação  do  campus Diadema  com  cursos  de 
graduação em Ciências  Biológicas,  Engenharia  Química,  Farmácia  e Bioquímica e 
Química; campus Guarulhos com cursos de graduação em Ciências Sociais, Filosofia, 
História e Pedagogia em períodos diurno e noturno;  campus São José dos Campos 
com o Curso de Ciências da Computação.

Ainda em 2007, a Unifesp, já multi-campi e abrangendo novas áreas do conhecimento 
- através de seu Conselho Universitário - ratifica a sua adesão ao REUNI – segunda 
etapa do processo de expansão do ensino superior federal – projeto que criará mais 
cursos nos novos  campi,  consolidando as novas unidades,  com  compromisso de 
manter elevados os indicadores de qualidade dos cursos.

Na  Unifesp,  as  atividades  de  Ensino  e  Pesquisa  são  desenvolvidas  por 
docentes/pesquisadores altamente qualificados e têm como resultado uma produção 
científica  de  qualidade  e  uma  prática  profissional  moderna,  abrangente,  que  se 
estende  da  assistência  primária  a  procedimentos  de  ponta,  como:  transplantes 
diversos,  tratamentos  radioterápico  e  quimioterápico,  avançados  métodos  de 
diagnóstico, etc.

Além do atendimento à saúde da população, incluindo atividades de prevenção, o que 
constitui a prática de extensão inerente à sua especificidade, a Unifesp oferece, ainda, 
cursos  de  reciclagem  e  atualização  profissional,  para  treinamento  de  pessoal 
especializado,  e  programas  voltados  para  esclarecimentos  da  população  sobre 
assuntos relacionados à área da saúde, ampliando assim a sua interface de trabalho 
com outras regiões geográficas.

A instituição dispõe de programas de pós-graduação bem conceituados pela CAPES, 
e  seu  corpo  docente  é  responsável  por  uma  das  maiores  médias  de  produção 
científica por professor dentre as universidades federais brasileiras. 

Desta forma, a Unifesp implementa as políticas públicas Federais de Ensino Superior 
no  Estado  de  São  Paulo  e  Brasil.  Contribui  de  forma  marcante  para  a  produção 
científica  Nacional  e  promove  atividades  de  extensão que  beneficiam milhares  de 
brasileiros.



Ao aderir  ao  REUNI,  a  Unifesp  ratifica  a  política  governamental  de  ampliação  do 
Ensino Superior Público no país e almeja levar a mesma excelência nas atividades de 
ensino, pesquisa e pós-graduação a outros municípios do Estado de São Paulo e a 
outras áreas do conhecimento.

2.2. Estratégias de Atuação da Unidade na Execução das Políticas 
Públicas

Em 2008, realizamos os concursos públicos para complementar o quadro necessário 
aos  cursos  existentes  nos  novos  campi e  viabilizar  a  abertura  de  novos  cursos, 
atendendo o cronograma do projeto Institucional do Reuni para 2009. Paralelamente, 
foram cadastrados no sistema e-MEC os docentes, disciplinas, ementas e respectivas 
referências bibliográficas, visando o reconhecimento dos cursos para a conclusão e 
diplomação das primeiras turmas.

Na  ampliação  das  salas  de  aula  no  campus  Baixada  Santista  e  Diadema  foram 
alugado/conveniado, respectivamente, imóveis em caráter provisório pela paralisação 
de  algumas obras,  na  adequação de  suas  execuções dentro  das  solicitações  dos 
órgãos de controle externo e pendências de legislações ambientais.

A  aquisição  de  área  no  município  de  Osasco,  atendendo  a  um desejo  federal  e 
municipal de implantação de um campus de universidade pública na região, lança a 
Unifesp  ao  estudo  de  novos  cursos  e  áreas  que tenham viabilidade acadêmica  e 
coerência loco-regional.

A excelência nos cursos ministrados no  campus da Vila Clementino (sede) já eram 
reconhecidos pelo MEC e pela comunidade acadêmica. Nos campi, essa excelência é 
induzida com o ingresso de docentes com titulação mínima de Doutor e propostas 
curriculares inovadoras e integradas. 

Este  trabalho,  voltado à  qualidade acadêmica,  fez com que não fosse surpresa a 
divulgação em 2008 de excelentes resultados no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE) de 2007 nos cursos ministrados na Baixada Santista e Diadema 
–  ainda  em suas  turmas  iniciais  –  e  culminando com a  divulgação  pelo  MEC de 
ranking com a Unifesp obtendo o melhor desempenho entre as universidades do país, 
avaliadas no estudo.



2.3. Programas 

2.3.1. Programas Operacionalizados

Informamos abaixo os principais programas operacionalizados pela Unidade:

- 1073 – Brasil Universitário

- 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

- 0750 – Apoio Administrativo

- 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

- 1067 – Gestão da Política de Educação

- 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e de Pesquisa Científica

2.3.1.1. Programas (rubrica e nome):

a) Programas Finalísticos

• 1073 – Brasil Universitário

Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Finalístico
Objetivo Geral Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa 

e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento
Gerente do Programa Maria Paula Dallari Bucci
Indicadores ou Parâmetros 
Utilizados

1830 Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação 
Superior 
1826 Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas 
Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial 
1828 Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas 
Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial 
1827 Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas 
Instituições Federais de Educação Superior - Graduação 3009 Taxa 
de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação 
Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno 1831 Taxa de 
Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno 
Noturno

Público-alvo (beneficiários) Alunos e Professores das Instituições Federais de Ensino Superior – 
IFES, bem como bolsistas das IES privadas



• 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica

Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Finalístico
Objetivo Geral Formar  pessoal  de  alto  nível  no  país  e  no  exterior,  com vistas  à 

produção do conhecimento  científico,  para  a  solução  dos  grandes 
desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Gerente do Programa Jorge Almeida Guimarães
Indicadores ou Parâmetros 
Utilizados

2137 Índice de Doutores Titulados no País 
2135 Índice de Mestres Titulados no País 
2139 Índice de Qualidade da Pós-Graduação Nacional 
3005 Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor 
das Instituições de Ensino Superior 2138 Índice de Qualificação do 
Corpo  Docente  com  Título  de  Mestre  das  Instituições  de  Ensino 
Superior

Público-alvo (beneficiários) Alunos  de  Pós-Graduação,  professores  de  ensino  superior, 
pesquisadores,  bem  como  o  cidadão  graduado  que  demonstre 
interesse em capacitação pós-graduada

b) Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

• 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

 Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral Assegurar  os  benefícios  previdenciários  legalmente  estabelecidos 

aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes
Gerente do Programa Helmut Scwarzer
Indicadores ou Parâmetros 
Utilizados

Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União

Público-alvo (beneficiários) Servidores Públicos Federais titulares de cargo efetivo, servidores 
inativos, dependentes e pensionistas



• 0750 – Apoio Administrativo

Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral Prover  os  órgãos da União dos meios administrativos  para  a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos
Público-alvo (beneficiários) Governo

• 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Operações Especiais
Objetivo Geral Cumprimento  de  Sentença  Judicial  Transitada  em  Julgado 

(precatórios)  devida  pela  União,  Autarquias  e  Fundações 
Públicas

Público-alvo (beneficiários) Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

• 1067 – Gestão da Política de Educação

Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

e a avaliação e controle dos programas na área da educação
Gerente do Programa Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha
Gerente Executivo Léo Kessel
Indicadores ou Parâmetros 
Utilizados
Público-alvo (beneficiários) Governo



2.3.2. Principais Ações por Programa

Apresentamos  abaixo  as  principais  ações  dos  programas  operacionalizados 
pela unidade.

Programa: 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

2.3.2.1 - Ação: 0089. 0181.26262.0035 - Pagamento de Aposentadorias e 
Pensões - Servidores Civis

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Operações Especiais
Finalidade Garantir  o pagamento devido aos servidores civis  inativos do Poder 

Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições 
contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos 
servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, 
incluída a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as 
eventuais despesas de exercícios anteriores

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 56.308.525,00 66.001.426,74 117,21
Física 1.648 1.841 111,71

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

O número expresso reflete o número de beneficiados por aposentadorias e pensões, a 
pequena  variação  a  mais  se  justifica  pela  possibilidade  de  servidores  solicitarem 
aposentarias  antes  que  este  ato  seja  compulsório  e  também  por  situações  de 
falecimento, ficando o empenhado, abaixo da dotação.
Recursos  destinados  a  atender  ao  pagamento  de  proventos  oriundos  de  direito 
previdenciário próprio dos servidores.
A variação da meta financeira prevista e executada deve-se ao fato da liberação de 
crédito suplementar no decorrer do exercício, para atender as referidas despesas.



Programa: 0750 – Apoio Administrativo

2.3.2.2 - Ação: 0750.2004.26262.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos 
Servidores, Empregados e seus Dependentes

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 

pensionistas  condições  para  manutenção  da  saúde  física  e 
mental

Descrição Concessão  do  benefício  de  assistência  médico-hospitalar  e 
odontológica  aos  servidores  e  empregados,  ativos  e  inativos, 
dependentes e pensionistas

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 7.903.571,00 0 0
Física 15.682 4.200 26,78

Justificativa da  Meta Física e Financeira: 

A meta física foi  estimada  para o auxílio e reembolso de despesas com planos de 
saúde, tanto dos servidores, seus dependentes e pensionistas, porém no decorrer do 
exercício  verificou-se  adesão  de  apenas  parte  do  quadro  de  servidores  e  seus 
dependentes.
Não houve execução dos recursos financeiros, para atender essas despesas foram 
utilizados recursos empenhados em 2007 para o auxílio e reembolso de despesas 
com planos  de saúde para o corrente  exercício.  O valor  previsto  não utilizado foi 
devolvido, conforme solicitação da SPO/MEC para o MPOG.



2.3.2.3 - Ação: 0750.2010.26262.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes 
dos Servidores e Empregados

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Oferecer  aos  servidores,  durante  a  jornada  de  trabalho,  condições 

adequadas  de  atendimento  aos  seus  dependentes,  conforme  art.  3º  do 
Decreto 977, de 10/11/93

Descrição Concessão  de  benefício  de  assistência  pré-escolar  pago  diretamente  no 
contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que 
tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 634.463,00 501.699,68 79,07
Física 594 491 82,65

Justificativa da  Meta Física e Financeira:

Concessão  de  benefício  de  assistência  pré-escolar  pago  diretamente  no 
contracheque,  a partir  de requerimento,  aos servidores e empregados que tenham 
filhos em idade pré-escolar, a diminuição do quantitativo físico reflete a faixa de idade 
dos filhos de servidores que fizeram jus ao auxílio de 2008.



2.3.2.4 - Ação: 0750.2011.26262.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores e 
Empregados

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Efetivar  o  pagamento  de  auxílio-transporte  em  pecúnia,  pela  União,  de 

natureza jurídica indenizatória,  destinado ao custeio parcial  das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual 
pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal 
Direta,  autárquica e  fundacional  da  União,  bem como aquisição de vale-
transporte  para  os  empregados  das  empresas  públicas  e  sociedades  de 
economia mista integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, 
nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-
versa, de acordo com a Lei nº. 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória 
nº. 2.165-36, de 23 de agosto de 2001

Descrição Pagamento  de  auxílio-transporte  em  pecúnia,  pela  União,  de  natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 
com  transporte  coletivo  municipal,  intermunicipal  ou  interestadual  pelos 
militares,  servidores  e  empregados  públicos  da  Administração  Federal 
Direta,  autárquica  e  fundacional  da  União,  nos  deslocamentos  de  suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 6.004.148,00 5.090.149,29 84,77
Física 4.549 3.255 71,55

Justificativa da  Meta Física e Financeira:

Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica  indenizatória,  destinado  ao  custeio  parcial  das  despesas  realizadas  com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual. O número de pessoas 
beneficiadas refletem os servidores que fizeram jus ao auxílio no ano de 2008, ficando 
um pouco abaixo da meta. 
A variação da meta financeira prevista e executada deve-se ao fato da alteração de 
créditos solicitados pela SPO/MEC.



2.3.2.5 - Ação: 0750.2012.26262.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e 
Empregados

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção  dos  dias  trabalhados  e  custeado  com  recursos  do 
órgão  ou  entidade  de  lotação  ou  exercício  do  servidor  ou 
empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição 
ou manutenção de refeitório

Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o 
auxílio-alimentação  aos  servidores  e  empregados  ativos,  de 
acordo com a Lei 9527/97,  ou mediante aquisição de vale ou 
ticket-alimentação  ou  refeição  ou,  ainda,  por  meio  da 
manutenção de refeitório

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 8.416.589,00 7.912.011,44 94,00
Física 4.871 4.805 98,64

Justificativa da  Meta Física e Financeira:

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos 
servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição 
de  vale  ou  ticket-alimentação  ou  refeição  ou,  ainda,  por  meio  da  manutenção  de 
refeitório. 
A variação da meta financeira prevista e executada deve-se ao fato da alteração de 
créditos solicitados pela SPO/MEC.



Programa: 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

2.3.2.6 - Ação: 0901.0005.26262.0033 – Cumprimento de Sentença Judicial 
Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações 
Públicas.

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Operações Especiais
Finalidade Cumprir  as  decisões  judiciais  relativas  a  Sentenças  Judiciais 

Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações 
Públicas.

Descrição Pagamento  de  precatórios  devidos  pela  União,  Autarquias  e 
Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.

Justificativa da Meta Física e Financeira:  Não há informações de metas, o valor 
destinado a instituição para o pagamento de precatórios  é descentralizado pela SOF 
(Secretaria de Orçamento Federal do MPOG) diretamente a fonte pagadora.



Programa: 1067 – Gestão da Política de Educação

2.3.2.7 - Ação: 1067.4572.26262.0035 - Capacitação de Servidores Públicos 
Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Promover  a  qualificação  e  a  requalificação  de  pessoal  com vistas  à 

melhoria  continuada  dos  processos  de  trabalho,  dos  índices  de 
satisfação  pelos  serviços  prestados  à  sociedade  e  do  crescimento 
profissional

Descrição Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, 
tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos 
servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em 
cursos,  seminários,  congressos  e  outras  despesas  relacionadas  à 
capacitação de pessoal

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 525.000,00 525.000,00 100
Física 1.300 826 63,53

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

Número da meta física representa os servidores capacitados nos cursos oferecidos 
para treinamento e capacitação, organizados e ministrados ao longo de 2008 para 
servidores ativos da Unifesp. 
Os cursos ministrados levam em consideração os conhecimentos úteis às carreiras 
dos capacitados.
 Com o intuito de promover a qualificação e requalificação de pessoal para a melhoria 
dos processos de trabalho,  foram destinados recursos para o desenvolvimento  de 
treinamentos de servidores,  que teve grande impacto pelas mudanças introduzidas 
pelo Plano de Carreira dos Servidores Técnicos Administrativos das IFES – PCCTAE.
Houve também a necessidade de um novo planejamento para atendimento a novas 
demandas por capacitação e qualificação dos servidores, resultando assim em ganho 
na qualidade dos cursos de capacitação que foram ministrados na sua grande maioria 
pelos servidores da Unifesp de diversas áreas de conhecimento.
Além  dos  cursos,  foram  destinados  recursos  para  custeio  de  eventos,  taxa  de 
inscrição  de  cursos,  seminários,  congressos  e  outras  despesas  direcionadas  à 
capacitação de pessoal, que também irão contribuir diretamente para o crescimento 
profissional e consequentemente para a melhoria dos serviços prestados à sociedade.



Programa: 1073 – Brasil Universitário

2.3.2.8 - Ação: 1073.09HB.26262.0001 - Contribuição da União, de suas 
Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Operações especiais
Finalidade Assegurar  o  pagamento  da  contribuição  da  União,  de  suas 

Autarquias  e  Fundações  para  o  custeio  do  regime  de 
previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º 
da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição Pagamento  da  contribuição  da  União,  de  suas  Autarquias  e 
Fundações  para  o  custeio  do  regime  de  previdência  dos 
servidores  públicos  federais  na forma do artigo  8º  da Lei  nº. 
10.887, de 18 de junho de 2004.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsã

o %
Financeira 45.861.003,00 45.411.559,82 99,2
Física - - NA

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Não há meta física. 
Esta ação refere-se ao pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais 
na forma do artigo 8º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.
O valor realizado refere-se ao pagamento efetuado da contribuição da União, para o 
custeio do regime de previdência dos servidores.



2.3.2.9 - Ação: 1073.1H84.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus 
de Diadema

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Projeto
Finalidade Viabilizar a implantação do Campus de Diadema, com o objetivo 

de realizar educação superior de graduação e pós-graduação, 
atividades  de  extensão,  desenvolvimento  de  pesquisas  e 
aumentar a oferta de vagas da educação superior.

Descrição Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, 
manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de 
acordo com as legislações específicas.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 6.016.801,00 1.712.434,64 28,5
Física 400 387 96,7

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

Recursos  destinados  às  obras,  infra-estrutura  e  manutenção  das  instalações  na 
implantação  do  Campus  Diadema,  onde  são  ministrados  os  cursos  de Química, 
Farmácia, Engenharia Química e Ciências Biológicas. 
Os recursos foram utilizados com pagamento de serviços de terceirização, locação de 
imóveis,  manutenção,  aquisição  de  material  de  consumo,  diárias,  passagens, 
equipamentos e material permanente entre outros. 
A  grande  variação  da  meta  financeira  prevista  e  executada,  deve-se  ao  fato  do 
bloqueio no valor de investimentos no valor de R$ 4.200.000,00 conforme solicitação 
da SPO/MEC.
Além disso, não houve tempo hábil para execução das despesas, tendo em vista a 
indisponibilidade do sistema SIAFI para emissão de empenho no final do exercício. 
Pequena diferença  de  alunos  matriculados  em relação  ao relatado no SIMEC por 
conta  da  definição  acadêmica  de  alunos  desistentes,  pendentes  por  época  do 
preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.10 - Ação: 1073.1H85.26262.0101 – Expansão do Ensino Superior – Campus 
de Guarulhos

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Projeto
Finalidade Viabilizar a implantação do campus de Guarulhos, com o objetivo de 

realizar educação superior de graduação e pós-graduação, atividades 
de extensão,  desenvolvimento de pesquisas e aumentar  a oferta de 
vagas da educação superior.

Descrição Construção  e  reforma  de  edifícios,  aquisição  de  equipamentos, 
manutenção,  serviços  de  terceirização,  por  meio  de  licitações  de 
acordo com as legislações específicas.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 3.419.394,00 1.918.267,18 56,1
Física 800 744 93,0

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

Recursos  destinados  às  obras,  infra-estrutura  e  manutenção  das  instalações  na 
implantação  do  Campus  Guarulhos,  onde  são  ministrados  os  cursos  de  Filosofia, 
Pedagogia, História e Ciências Sociais nos períodos vespertino e noturno. 
Os recursos foram utilizados com pagamento de serviços de terceirização, locação de 
imóveis,  manutenção,  aquisição  de  material  de  consumo,  diárias,  passagens, 
equipamentos e material permanente entre outros.
A  grande  variação  da  meta  financeira  prevista  e  executada,  deve-se  ao  fato  do 
bloqueio no valor de investimentos no valor de R$ 1.500.000,00 conforme solicitação 
da SPO/MEC.
Além disso, não houve tempo hábil para execução das despesas, tendo em vista a 
indisponibilidade do sistema SIAFI para emissão de empenho no final do exercício. 
Pequena diferença  de  alunos  matriculados  em relação  ao relatado no SIMEC por 
conta  da  definição  acadêmica  de  alunos  desistentes,  pendentes  por  época  do 
preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.11 - Ação: 1073.1H86.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus 
de Santos

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Viabilizar a implantação do campus de Santos, com o objetivo 

de realizar educação superior de graduação e pós-graduação, 
atividades  de  extensão,  desenvolvimento  de  pesquisas  e 
aumentar a oferta de vagas da educação superior.

Descrição Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, 
manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de 
acordo com as legislações específicas.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 13.400.000,00 1.227.962,41 9,2
Física 600 540 90,0

Justificativa da Meta Física e Financeira:

 Recursos destinados às obras, infra-estrutura e manutenção do campus de Santos, 
onde são ministrados os cursos de Nutrição, Educação Física, Terapia Ocupacional, 
Psicologia e Fisioterapia.
Os recursos foram utilizados com pagamento de serviços de terceirização, locação de 
imóveis,  manutenção,  tarifas  públicas,  aquisição  de  material  de  consumo,  diárias, 
passagens,  aquisição  de  equipamentos  de  laboratório,  material  permanente  entre 
outros.
A  grande  variação  da  meta  financeira  prevista  e  executada,  deve-se  ao  fato  do 
bloqueio no valor de investimentos no valor de R$ 11.400.000,00 conforme solicitação 
da SPO/MEC.
Além disso, não houve tempo hábil para execução das despesas, tendo em vista a 
indisponibilidade do sistema SIAFI para emissão de empenho no final do exercício. 
Pequena diferença  de  alunos  matriculados  em relação  ao relatado no SIMEC por 
conta  da  definição  acadêmica  de  alunos  desistentes,  pendentes  por  época  do 
preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.12 - Ação: 1073.10H4.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus 
de São José dos Campos

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Projeto
Finalidade Viabilizar a implantação do Campus de São José dos Campos, 

objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior, 
no  âmbito  da  graduação  e  da  pós-graduação,  e  desenvolver 
atividades de pesquisa e extensão.

Descrição Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, 
manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de 
acordo com as legislações específicas.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 640.000,00 405.372,19 63,3
Física 100 142 142,0

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Os recursos foram utilizados com pagamento de serviços de terceirização, locação de 
imóveis,  manutenção,  aquisição  de  material  de  consumo,  diárias,  passagens, 
aquisição de equipamentos, material permanente entre outros.
A variação na meta financeira prevista e executada deve-se ao fato da impossibilidade 
da execução das despesas, tendo em vista a indisponibilidade do sistema SIAFI para 
emissão de empenho no final do exercício. Pequena diferença de alunos matriculados 
em  relação  ao  relatado  no  SIMEC  por  conta  da  definição  acadêmica  de  alunos 
desistentes, pendentes por época do preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.13 - Ação: 1073.2E14.26262.0142 – Reforma e Modernização de Infra-
Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino superior

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Emenda  Parlamentar  para  viabilizar  a  implantação  do 

Restaurante Universitário do Campus de Guarulhos.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão

%
Financeira 150.000,00 0 0
Física 1 0 0

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Esta  ação  refere-se  à  Emenda  parlamentar,  destinada  a  atender  despesas  para 
viabilização de meios para implantação do Restaurante Universitário do Campus de 
Guarulhos, ação não executada em virtude da liberação tardia do limite orçamentário 
para empenho, como também dos problemas operacionais no sistema Siafi no final de 
exercício.



2.3.2.14 - Ação:1073.4002.26262.0035 - Assistência ao Educando do Ensino de 
Graduação

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Apoiar  os  estudantes  do  ensino  de  graduação,  mantendo,  a 

critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de 
estudantes e a assistência médico-odontológico.

Descrição Fornecimento  de  alimentação,  atendimento  médico-
odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas 
típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja 
pertinente  sob  o  aspecto  legal  e  contribua  para  o  bom 
desempenho do aluno na escola.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 500.000,00 500.000,00 100,0
Física 800 378 47,2

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Os recursos foram utilizados para atender despesas com bolsas permanência, bolsas 
para  cotistas,  transporte,  alimentação e outras  voltadas para  assistência  social  ao 
educando.



2.3.2.15 - Ação: 1073.4004.26262.0035 - Serviços à Comunidade por meio da 
Extensão Universitária

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Oportunizar  ao  aluno  universitário  a  consolidação  dos 

conhecimentos com a prática,  mediante atividades voltadas à 
coletividade,  viabilizando  a  prestação  de  serviços  sociais  e 
integração entre a Instituição e a comunidade.

Descrição Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos 
humanos;  promoção  de  congressos,  seminários,  e  simpósios 
científicos  e  culturais;  desenvolvimento  de  programas  de 
assistência  social  a comunidades carentes;  e,  implementação 
de ações educativas e culturais, além da manutenção da infra-
estrutura  da  extensão  universitária  para  garantir  o  seu 
funcionamento.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 278.500,00 278.500,00 100,0
Física 20.000 30.635 153,2

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Os recursos foram utilizados para atender despesas provenientes do desenvolvimento 
de programas de assistência social, ações educativas e manutenção da infra-estrutura 
da extensão universitária.
O quantitativo apresentado aqui difere do lançado no SIMEC, pois as atividades dos 
Projetos Sociais ainda não haviam sido computadas até o fechamento do sistema, 
referindo apenas os cursos de extensão O número final, apresentado na execução da 
ação refere-se aos alunos atendidos em Cursos de Extensão (2.614) e nos diversos 
Projetos Sociais (28.021), mantidos em 2008 na Pró-Reitoria de Extensão. 



2.3.2.16 - Ação: 1073.4008.26262.0035 - Acervo Bibliográfico destinado às 
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e 

ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de 
Ensino  Superior  e  Hospitais  de  Ensino,  para  melhoria  da 
qualidade do ensino de graduação.

Descrição Aquisição de bibliografia  básica para o ensino de graduação. 
Ordenação,  catalogação,  manutenção  de  sistemas 
informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 13.000,00 0 0
Física 260 260 0

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Não  houve  arrecadação  de  recursos  próprios  para  o  atendimento  desta  ação, 
conforme previsão inicial. No entanto, para a manutenção, a preservação e ampliação 
do acervo bibliográfico, foram utilizados recursos de outras fontes.



2.3.2.17 - Ação: 1073.4009.26262.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais 

de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar 
nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo 
de desenvolvimento nacional,  com transferência  de  conhecimento pautada 
em regras curriculares.

Descrição Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento 
dos  cursos  de  graduação  nas  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior, 
incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das 
instituições  federias  de  ensino  superior,  manutenção  dos  serviços 
terceirizados, pagamento dos serviços públicos e de pessoal ativo, bem como 
a manutenção da infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto 
que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de 
materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras,  observados  os 
limites da legislação vigente.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 229.135.926,00 284.327.308,68 124,1
Física 1.341 1.379 102,8

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

Para garantir o funcionamento dos cursos de graduação na Instituição, contamos com 
os principais recursos humanos e materiais,  desta forma os gastos foram destinados 
ao pagamento de pessoal  ativo e  gasto com manutenção da infra-estrutura física 
(bens móveis, imóveis, máquinas e equipamentos) do Campus São Paulo, além de 
gastos com manutenção de serviços terceirizados (limpeza e vigilância), pagamento 
de concessionárias (fornecimento de água, energia elétrica, telefone e gás), aquisição 
de materiais (ração animal, serragens, materiais de laboratórios, reagentes, materiais 
de  expedientes,  infra-estrutura,  etc.),  esses  gastos  foram  imprescindíveis  para  a 
manutenção e o bom funcionamento dos cursos de graduação deste campus.
A variação da meta financeira prevista e executada, deve-se ao fato da liberação de 
créditos suplementares no decorrer do exercício referentes à pessoal, ajuste da matriz 
de alocação de recursos, emenda Andifes e outras complementações para atender o 
campus São Paulo.
Pequena diferença  de  alunos  matriculados  em relação  ao relatado no SIMEC por 
conta  da  definição  acadêmica  de  alunos  desistentes,  pendentes  por  época  do 
preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.18 - Ação: 1073.4009.26262.0062 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais 

de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar 
nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo 
de desenvolvimento nacional,  com transferência de conhecimento pautada 
em regras curriculares.

Descrição Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento 
dos  cursos  de  graduação  nas  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior, 
incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das 
instituições  federais  de  ensino  superior,  manutenção  dos  serviços 
terceirizados, pagamento dos serviços públicos e de pessoal ativo, bem como 
a manutenção da infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto 
que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de 
materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras,  observados  os 
limites da legislação vigente.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 500.000,00 500.000,00 100,0
Física 1.341 1.379 102,8

Justificativa da Meta Física e Financeira: 

Obs.:  Nesta  meta  física  foram  considerados  os  mesmos  valores  referentes  ao 
funcionamento  dos  cursos  de  graduação,  apesar  de,  no  sistema SIMEC aparecer 
como meta cumulativa.
Os  recursos  foram  utilizados  para  atender  ao  objetivo  da  emenda  destinado  a 
viabilizar meios para reforma e modernização do Setor de Fisiologia do Exercício.
Pequena diferença  de  alunos  matriculados  em relação  ao relatado no SIMEC por 
conta  da  definição  acadêmica  de  alunos  desistentes,  pendentes  por  época  do 
preenchimento do referido formulário eletrônico.



2.3.2.19 - Ação: 1073.4086.26262.0035 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino. 
Descrição Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da 

qualidade dos serviços hospitalares prestados  à comunidade, 
bem  como  restauração/modernização  das 
edificações/instalações,  com vistas a um adequado estado de 
uso,  por  meio  de  obras  de  pequeno  vulto  que  envolvam 
ampliação/reforma/adaptação  e  aquisição  e/ou  reposição  de 
materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras, 
observados os limites de legislação vigente.

1073.4086 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 88.952.298,00 61.728.430,87 69,0
Física 1 1 1

Justificativa da Meta Física e Financeira:

 A Meta física refere-se à unidade mantida ou seja 01 hospital de ensino. Trata-se de 
ação  custeada  em  aproximadamente  98%  de  arrecadação  própria  de  recursos 
provenientes  de  serviços  hospitalares  com  parcerias  firmadas  com  as  Prefeituras 
Municipais,  Secretarias  de  Saúde,  Hospitais  e  Institutos,  com  objetivo  de 
aperfeiçoamento dos alunos da graduação para a melhoria da qualidade dos serviços 
hospitalares  prestados  à  comunidade,  como  também  para  ampliação  de  seu 
atendimento.
Além disso, a Unifesp exerce atividades de grande impacto na área da saúde pública, 
ao desempenhar o papel de pólo de formação de pessoal, de produção de tecnologia, 
melhoria da qualidade de assistência, como também de gerenciamento de hospitais e 
institutos para execução de atividades e serviços de saúde, de acordo com as normas 
do Sistema Único de Saúde - SUS.
A  variação  da  meta  financeira  prevista  e  executada  deve-se  ao  fato  da  não 
arrecadação de recursos próprios em relação ao previsto até o  final do exercício.



2.3.2.20 - Ação: 1073.6328.26262.0035 - Universidade Aberta e à Distância

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas 

na  modalidade  de  educação  à  distância,  oportunizando  o 
acesso à Educação Superior inicial e continuada. 

Descrição Definição,  elaboração,  implantação  e  desenvolvimento  de 
cursos e programas de formação educacional na modalidade de 
educação à distância,  com implantação de pólos regionais ou 
diretamente.  Aquisição  e  instalação  de  equipamentos  e  de 
redes;  capacitação de docentes e pessoal  envolvidos com os 
cursos;  criação  de  currículos  específicos,  respectivos 
conteúdos,  material  instrucional  e  metodologias  de  ensino  a 
distância.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 278.500,00 278.500,00 100,0
Física 3.000 1.532 51,0

Justificativa da Meta Física e Financeira:

A Unifesp mantém um Laboratório de Educação à Distância do Depto de Informática 
em Saúde, onde é realizada pesquisa de metodologias de educação à distância nas 
áreas da saúde. Oferece cursos e seminários on-line, guias de auto-estudo, simulados 
on-line,  informação  e  orientação  ao  paciente  e  à  comunidade.  O  núcleo  de 
Universidade Aberta do Brasil na Unifesp é o responsável pelo apoio aos deptos na 
preparação e oferta de cursos à distância do sistema UAB. Em 2008 foi concluída a 1ª 
turma do Cursos de Especialização em Informática em Saúde com 150 vagas em três 
pólos  do  estado  de  São  Paulo.  Em  outubro/2008,  tiveram  início  o  cursos  de 
Especialização em Saúde Indígena com 240 vagas em seis pólos das regiões Centro-
Oeste e Norte. Foi implantado um programa de capacitação docente em EAD, que 
capacitou 299 professores e tutores.
A meta refere-se ao total de alunos mantidos de janeiro a dezembro de 2008 (média 
mensal  de  857  alunos)  dos  cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  e  Extensão 
ministrados à Distância pelo Departamento de Informática em Saúde -  DIS e pela 
coordenadoria da UAB. Não foram computados os cursos ministrados a alunos de 
graduação (conteúdo curricular  dos cursos locais);  semipresenciais,  treinamentos e 
capacitação. Oferecimento dos cursos pode variar de acordo com os meses em que 
são ministrados e sua duração.
Os recursos foram utilizados para atender despesas voltadas ao desenvolvimento de 
cursos de educação a distância, como capacitação de docentes e pessoal envolvidos 
com cursos, manutenção de equipamentos e redes, e outros.

2.3.2.21 - Ação: 1073.7J66.26262.0058 – Expansão do Ensino Superior – Campus 
de Osasco – SP -



Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Projeto
Finalidade Emenda parlamentar para a Construção do Campus de Osasco
Descrição Ações para viabilizar meios para implantação e construção do 

campus.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 1.000.000,00 0 0
Física 100 0 0

Justificativa  da Meta  Física  e  Financeira:  Emenda Parlamentar  não  executada em 
virtude da liberação tardia de limite orçamentário sem tempo hábil para a execução da 
despesa,  como  também  por  indisponibilidade  do  sistema  SIAFI  para  emissão  de 
empenho no final do exercício.

2.3.2.22 - Ação: 1073.7L83.26262.0084 – Ampliação da Infra-Estrutura Física de 
Instituições Federais de Ensino Superior

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Projeto
Finalidade Emenda parlamentar para apoio a implantação do projeto Xingú.
Descrição Ações para viabilizar meios para implantação do projeto.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsã

o %
Financeira 500.000,00 498.990,99 99,8
Física 1 1 1

Justificativa  da  Meta  Física  e  Financeira:  Emenda  Parlamentar  executada  com 
aquisição  e instalação de equipamentos e materiais para a implantação do projeto. 
Não houve tempo hábil  para execução das despesas em sua totalidade, tendo em 
vista  a  indisponibilidade  do  sistema SIAFI  para  emissão  de  empenho  no  final  do 
exercício.

Programa: 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica



2.3.2.23 - Ação: 1375.4006.26262.0035 - Funcionamento de Cursos de Pós-
Graduação

Tabela  – Dados Gerais da Ação
Tipo Atividade
Finalidade Formar  profissionais  de  alta  qualificação  para  atuar  nos 

diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o 
processo  de desenvolvimento  nacional,  com transferência  de 
conhecimento pautada em regras curriculares.

Descrição Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o 
funcionamento  dos  cursos de pós-graduação  nas  Instituições 
Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com 
a coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo 
organização  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão, 
manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços 
públicos,  entre  outros,  bem  como  a  manutenção  de  infra-
estrutura  física  por  meio  de  obras  de  pequeno  vulto  que 
envolvam  ampliação/reforma/adaptação  e  aquisição  e/ou 
reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às 
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 278.500,00 278.500,00 100,00
Física 5.000 9.254 85,1

Justificativa da Meta Física e Financeira:

Recursos utilizados para ações voltadas a atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
como aquisição de materiais de consumo, manutenção de serviços, de infra-estrutura 
e outros. 

O quantitativo apresentado aqui difere do lançado no SIMEC, pois a totalização dos 
alunos mantidos nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu não estavam disponíveis 
no fechamento do referido sistema. O número final, apresentado na execução da ação 
refere-se  aos  alunos  matriculados  nos  Cursos  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu 
(2.471)  e  alunos  matriculados  nos  cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  (6.783), 
mantidos em 2008. O aumento na meta física deve-se a sazonalidade na oferta de 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e número das vagas oferecidas.



2.3.2.24 - Ação: 1375.8667.26262.0035 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus 
Resultados

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Atividade
Finalidade Assegurar  a  manutenção  dos  meios  que  concorram  para  o  fomento  da 

pesquisa científica e tecnológica e a publicação de seus resultados.
Descrição Estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas.

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Meta
Previsão Execução Execução/Previsão 

%
Financeira 814.700,00 682.942,88 83,8
Física 600 568 94,6

Justificativa da Meta Física: 

Ação voltada para a manutenção dos meios para o desenvolvimento da pesquisa e as 
novas descobertas  no campo científico  e tecnológico,  os recursos foram utilizados 
para  a  aquisição  de  materiais  de  laboratórios  nacionais  e  importados,  reagentes, 
animais  para  pesquisa,  software  educacional  e  peças  para  manutenção  de 
equipamentos importados. 
A  variação  da  meta  financeira  prevista  e  executada,  deve-se  ao  fato  da  não 
arrecadação de recursos próprios no exercício.



a) Despesas Orçamentárias vinculadas à Ação, detalhada por grupo de natureza 
de despesa:

Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 
12122106722720000 100915014 339036              200,00 

Subtotal              200,00 
12364107340050001 112915003 339004   15.982.140,77 
12364107340050001 112915003 339147     2.569.750,91 

Subtotal   18.551.891,68 
12364107344130000 112915001 339018          19.200,00 
12364107344130000 112915001 339020          16.728,00 
12364107344130000 112915001 339030           2.000,00 
12364107344130000 112915001 339039              400,00 

Subtotal          38.328,00 
12364107385510000 112915004 339030 304.000,00
12364107385510000 112915004 339033 118.048,20
12364107385510000 112915004 339036 151.537,50
12364107385510000 112915004 339037 65.557,18
12364107385510000 112915004 339039 514.107,54
12364107385510000 112915004 339139 60.000,00
12364107385510000 112915004 449052 1.259.531,26
12364107385510000 112915011 339033           7.510,90 
12364107385510000 112915011 339039        262.737,50 
12364107385510000 112915011 449052        133.107,42 
12364107385510000 112915031 449061     5.000.000,00 

Subtotal     7.876.137,50 
12122107309HB0001 112000000 319113   35.856.156,00 
12122107309HB0001 300000000 319113   2..386.994,82 
12122107309HB0001 100000000 319113   7.168.409,00

Subtotal   45.411.559,82 
12306075020120035 112000000 309046     7.912.011,44 

Subtotal     7.912.011,44 
12364107340090035 112000000 319004        760.667,50 
12364107340090035 112000000 319008          60.598,67 
12364107340090035 112000000 319011  228.332.907,13 
12364107340090035 112000000 319016          93.204,83 
12364107340090035 112000000 319091        780.000,00 

Subtotal  230.027.378,13 
09272008901810035 319001   51.649.977,56 
09272008901810035 319003   12.914.590,78 

Subtotal   64.564.568,34 
12128106745720000 112000000 339036 349.469,18
12128106745720000 112000000 339039 151.749,15
12128106745720000 112000000 339139 1.730,00
12128106745720000 112000000 339147 22.051,67

Subtotal 525.000,00
12364107340020000 100000000 339018 379.548,00
12364107340020000 100000000 339030              242,00 
12364107340020000 100000000 339033 118.847,00
12364107340020000 100000000 339039 1.363,00

Subtotal 500.000,00
12364107340040000 112000000 339018           5.400,00 
12364107340040000 112000000 339030        131.194,35 
12364107340040000 112000000 339033          49.140,00 
12364107340040000 112000000 339039          92.765,65 

Subtotal        278.500,00 
(continua...)



(continuação)
Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 
12364107340090000 112000000 335041          16.016,00 
12364107340090000 112000000 339014        102.753,30 
12364107340090000 112000000 339018        213.924,50 
12364107340090000 112000000 339030     1.488.580,97 
12364107340090000 112000000 339033        453.830,67 
12364107340090000 112000000 339035           1.350,00 
12364107340090000 112000000 339036     4.137.119,38 
12364107340090000 112000000 339037     2.415.495,12 
12364107340090000 112000000 339039   31.953.317,85 
12364107340090000 112000000 339047     2.580.776,48 
12364107340090000 112000000 339139        244.469,27 
12364107340090000 112000000 339147          73.000,46 
12364107340090000 112000000 449039          34.868,38 
12364107340090000 112000000 449052     1.848.771,56 
12364107340090000 112000000 449061        155.439,89 

Subtotal   45.719.713,83 
12364107340090000 100000000 339030 146.828,00
12364107340090000 100000000 339039 4.672.440,00

Subtotal 4.819.268,00
12364107340090000 250159999 335039 472.346,54
12364107340090000 250159999 339014 14.691,25
12364107340090000 250159999 339018 12.308,00
12364107340090000 250159999 339030 42.249,30
12364107340090000 250159999 339033 9.121,25
12364107340090000 250159999 339036 168.679,81
12364107340090000 250159999 339039 984.734,87
12364107340090000 250159999 339048 256.538,80
12364107340090000 250159999 339093 4.059,93
12364107340090000 250159999 339139 40.786,91
12364107340090000 250159999 339147 108.299,13
12364107340090000 250159999 449052 1.751.339,25

Subtotal 3.865.155,04
12364107363280000 112000000 339030 33.135,04
12364107363280000 112000000 339036 192.831,41
12364107363280000 112000000 339039 1.680,00
12364107363280000 112000000 339047 30.459,54
12364107363280000 112000000 339147 20.394,01

Subtotal 278.500,00
12364137540060000 112000000 339030 143.663,86
12364137540060000 112000000 339037 25.710,65
12364137540060000 112000000 339039 109.125,49

Subtotal 278.500,00
12365075020100035 339008        501.699,68 

Subtotal        501.699,68 
12571137586670000 112000000 339030 173.715,84
12571137586670000 112000000 339036 13.004,58
12571137586670000 112000000 339039 91.779,58

Subtotal 278.500,00
12571137586670000 250159999 339030        324.176,05 
12571137586670000 250159999 339033           3.177,86 
12571137586670000 250159999 339036           3.000,00 
12571137586670000 250159999 339039          73.488,97 
12571137586670000 250159999 339147              600,00 

Subtotal        404.442,88 
 (continua...)



(continuação)
Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 
12302107340860000 151000000 339030 1.596.580,00
12302107340860000 151000000 339039 3.541.639,00

Subtotal 5.138.219,00
12302107340860000 250154003 335039 427.778,90
12302107340860000 250154003 339033 134.181,85
12302107340860000 250154003 339036 2.971,27
12302107340860000 250154003 339039 56.021.150,40
12302107340860000 250154003 339147 594,25
12302107340860000 250154003 449052 3.535,20

Subtotal 56.590.211,87
12364137504870000 112915040 339018 469.630,00

Subtotal 469.630,00
12364137504870000 112915403 339018 5.796.212,00
12364137504870000 112915405 339014 28.535,22
12364137504870000 112915405 339018 15.424,55
12364137504870000 112915405 339030 1.558.070,22
12364137504870000 112915405 339033 237.541,07
12364137504870000 112915405 339036 927,68
12364137504870000 112915405 339039 221.564,56

Subtotal 7.858.275,30
12364107340090000 112000000 339036              436,00 

Subtotal              436,00 
27811018123580000 100000000 339030 43.580,40
27811018123580000 100000000 449052 156.715,62

Subtotal 200.296,02
19572138821130000 172024307 339036 12.500,00
19572138821130000 172024307 339039 45.339,00
19572138821130000 172024307 339147 2.500,00
19572138821130000 172024307 449052 2.392,00

Subtotal 62.731,00
19572138821890000 172024304 339039          22.479,00 
19572138821890000 172024304 449052              890,00 

Subtotal          23.369,00 
19572138829970000 172024311 339039 100.000,00
19572138829970000 172024311 449052 1.400.000,00

Subtotal 1.500.000,00
19572138841560001 142024289 339039          11.832,00 
19572138841560001 142024289 449052              468,00 

Subtotal          12.300,00 
10301121485770000 151000000 339039 23.275,20
10301121485770000 151000000 339092 23.275,20

Subtotal 46.550,40
10302122085850000 100000000 339039 13.000.000,00

Subtotal 13.000.000,00
10302122085850000 153000000 339039 146.135.600,00
10302122085850000 153000000 339092 1.874.033,38

Subtotal 148.009.633,38
10301131261880000 151000000 339039 300.000,00

Subtotal 300.000,00
10301131262330000 151000000 339036 84.750,00
10301131262330000 151000000 339039 18.000,00
10301131262330000 151000000 339147 16.950,00
10301131262330000 151000000 449052 13.300,00
SUBTOTAL 133.000,00

 (continua...)

(continuação)
Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 



10303129176900000 151000000 339039 132.071,12
10303129176900000 151000000 449052 116.251,00

Subtotal 248.322,12
1339201722A860001 100000000 339039 120.000,00

Subtotal 120.000,00
1236413772C680001 112915008 339030 8.050,85
1236413772C680001 112915008 339036 14.166,67
1236413772C680001 112915008 339039 81.544,00
1236413772C680001 112915008 339147 2.833,33
1236413772C680001 112915008 449052 14.377,43

Subtotal 120.972,28
1236410731H840101 112000000 334039 300.043,64
1236410731H840101 112000000 339014 9.330,02
1236410731H840101 112000000 339018 8.040,00
1236410731H840101 112000000 339030 169.688,59
1236410731H840101 112000000 339033 32.814,49
1236410731H840101 112000000 339036 79.030,00
1236410731H840101 112000000 339037 329.938,38
1236410731H840101 112000000 339039 556.805,88
1236410731H840101 112000000 339139 30.000,00
1236410731H840101 112000000 339147 1.110,00
1236410731H840101 112000000 449052 195.633,64

Subtotal 1.712.434,64
1236410731H850101 112000000 339014 3.677,71
1236410731H850101 112000000 339018 76.422,26
1236410731H850101 112000000 339030 88.078,87
1236410731H850101 112000000 339033 64.398,25
1236410731H850101 112000000 339036 95.127,50
1236410731H850101 112000000 339037 120.304,16
1236410731H850101 112000000 339039 741.385,25
1236410731H850101 112000000 339139 30.000,00
1236410731H850101 112000000 449052 698.873,18

Subtotal 1.918.267,18
1236410731H860101 112000000 339014 11.237,30
1236410731H860101 112000000 339018 23.310,00
1236410731H860101 112000000 339030 46.675,25
1236410731H860101 112000000 339033 66.774,60
1236410731H860101 112000000 339036 79.257,16
1236410731H860101 112000000 339037 145.749,69
1236410731H860101 112000000 339039 803.020,60
1236410731H860101 112000000 339147 3.250,40
1236410731H860101 112000000 449052 48.687,41

Subtotal 1.227.962,41
0412810542D320001 100000000 339030 51.500,00
0412810542D320001 100000000 339036 54.000,00
0412810542D320001 100000000 339039 12.000,00
0412810542D320001 100000000 339147 10.800,00

Subtotal 128.300,00
26121147020B90001 100000000 339033 93.000,00
26121147020B90001 100000000 339035 480.833,33
26121147020B90001 100000000 339147 96.166,67

Subtotal 670.000,00
(continua...)



(continuação)
Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 
12331075020110035 100000000 339049     5.090.149,29 

Subtotal     5.090.149,29 
12364107300900000 100915004 339018 22.545,00
12364107300900000 112915004 339018 3.735,00

Subtotal 26.280,00
1236413772C680001 100915032 339030 74.130,00
1236413772C680001 100915032 339039 880.203,01
1236413772C680001 100915032 449052 106.037,00

Subtotal     1.060.370,01 
12364107382820000 112915030 339030 12.899,40
12364107382820000 112915030 339036 12.899,40
12364107382820000 112915030 339039 338.698,20

Subtotal        364.497,00 
28846090100050033 900000000 319091     1.332.652,08 

Subtotal     1.332.652,08 
12364107310H40101 112000000 339014 5.734,28
12364107310H40101 112000000 339018 4.500,00
12364107310H40101 112000000 339030 9.257,00
12364107310H40101 112000000 339033 5.740,00
12364107310H40101 112000000 339036 54.952,18
12364107310H40101 112000000 339037 37.979,72
12364107310H40101 112000000 339039 15.886,82
12364107310H40101 112000000 339093 5.950,00
12364107310H40101 112000000 449052 265.372,19

Subtotal 405.372,19
12306106187440000 118033907 339032 21.204,00

Subtotal 21.204,00
12128106184290000 113150072 339030 9.343,40
12128106184290000 113150072 339036 56.879,85
12128106184290000 113150072 339039 68.015,00
12128106184290000 113150072 339147 4.860,00

Subtotal 139.098,25
12361144805090000 113150072 335041 1.990.000,00
12361144805090000 293000000 445042 10.000,00

Subtotal 2.000.000,00
1212810610A300001 112915403 339018        691.800,00 

Subtotal        691.800,00 
12128106184290000 112915408 339030 32.000,00
12128106184290000 112915408 339033 848.250,00
12128106184290000 112915408 339036 391.322,24
12128106184290000 112915408 339039 279.732,08
12128106184290000 112915408 339147 35.871,67
12128106184290000 112915408 449052 194.984,06

Subtotal 1.782.160,05
10423015087430000 151500704 339014 4.085,24
10423015087430000 151500704 339030 59.775,07
10423015087430000 151500704 339033 560.423,94
10423015087430000 151500704 339036 50.000,00
10423015087430000 151500704 339039 1.068.587,75
10423015087430000 153500704 339030 180.990,59
10423015087430000 153500704 339032 2.500,00
10423015087430000 153500704 339033 107.100,00
10423015087430000 153500704 339036 22.485,30
10423015087430000 153500704 339039 649.944,84

Subtotal 2.705.892,73
(continua...)



(continuação)
Programa de Trabalho Fonte Elemento Despesa Valor Empenhado 
10302144420AC0035 151000000 339092 3.000,00

Subtotal 3.000,00
10305144420AL0035 151000000 339039 36.000,00
10305144420AL0035 151000000 339092 3.000,00

Subtotal 39.000,00
10302001687210000 151000000 339035 1.467.379,60
10302001687210000 151000000 339036 540.733,33
10302001687210000 151000000 339039 1.600.000,00
10302001687210000 151000000 339147 66.666,67

Subtotal 3.674.779,60
10302122085350035 151000000 449052        322.174,96 

Subtotal        322.174,96 
10302122087360000 151000000 449052 1.239.891,50

Subtotal 1.239.891,50
10305144485430000 151000000 339030 20.386,00
10305144485430000 151000000 339033 47.000,00
10305144485430000 151000000 339036 188.750,00
10305144485430000 151000000 339039 47.114,00
10305144485430000 151000000 339147 37.750,00
10305144485430000 151000000 449052 6.000,00

Subtotal 347.000,00
10305144486700000 153000000 339030 500.000,00
10305144486700000 153000000 339033 60.000,00
10305144486700000 153000000 339036 40.000,00
10305144486700000 153000000 339039 630.000,00
10305144486700000 153000000 449052 300.000,00

Subtotal 1.530.000,00
12364107340090000 112000000 339030 126.194,50
12364107340090000 112000000 339036 101.470,47
12364107340090000 112000000 339039 252.040,94
12364107340090000 112000000 339147 20.294,09

Subtotal 500.000,00
1236410737L830084 112000000 449052 498.990,99

Subtotal 498.990,99
10302122085350200 151000000 339039 400.000,00

Subtotal 400.000,00
 

Total Geral  695.496.577,59 



b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância:

• Recursos do Tesouro Nacional

Proveniente do financiamento público para Educação é estabelecido em e Lei 
(CF.  art.  212),  onde  a  união  aplicará  anualmente  18%  para  as  Instituições 
Federais  de  Ensino,  da  receita  de  impostos  federais  já  deduzidas  às 
transferências da União para Estados e Municípios. 
Para distribuição orçamentária dos recursos do Tesouro a SESu/MEC utiliza um 
Modelo de Distribuição de Recursos das IFES.
Esses  recursos  são  destinados  aos  gastos  com  pagamento  de  pessoal, 
benefícios, ao custeio com tarifas públicas, contratos de manutenção, prestação 
de  serviços,  aquisição  de  materiais  e  investimentos  como  aquisição  de 
equipamentos,  materiais  permanentes  e  obras;  são  recursos  utilizados  para  o 
funcionamento, manutenção da instituição e desenvolvimento do ensino. 

• Recursos Próprios

São recursos diretamente arrecadados pela Instituição, gerada diretamente pela 
Universidade,  como  receitas  provenientes  de  aluguéis,  serviços  hospitalares, 
serviços administrativos, serviços educacionais, serviços de estudos e pesquisas, 
como também de convênios com estados e municípios.

Segue abaixo os principais convênios:

Convênio com a Prefeitura do Município da Estância Turística de Embu

Objetivo  –  assegurar  que  a  Maternidade  Municipal  de  Embu  seja  centro  de 
excelência em atenção hospitalar, de nível primário, a gestantes, parturientes e 
recém  nascidos,  de  modo  a  desempenhar  o  papel  de  pólo  de  formação  de 
pessoal  e  de  produção  de  tecnologia  e  melhoria  na  qualidade  da  assistência 
neste ramo da saúde pública, em conformidade com os princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde.
O  objeto  do  presente  convênio  é  a  gerência  pela  Unifesp,  da  Maternidade 
Municipal de Embu, compreendendo:
- a execução das atividades e dos serviços de saúde próprio daquela unidade 
hospitalar;
-  a  realização  das  atividades  técnicas,  científicas  e  didáticas,  podendo 
desenvolver atividades de  ensino para alunos da Unifesp nas áreas de atuação, 
com participação de seus departamentos acadêmicos, segundo a grade curricular 
e programas de pesquisa;
-  a  realização de treinamentos,  cursos e  estágios  destinados  à formação e  à 
reciclagem de funcionários do SUS, 
- a colaboração técnica entre as partícipes e a avaliação de protocolos e normas 
técnicas,  com  vistas  ao  aprimoramento  de  suas  respectivas  atuações  nas 
diferentes áreas de cuidado à saúde;
- troca de informações técnicas e adequado tratamento de dados estatísticos;



-  produção  de  diagnósticos  do  serviço  e  apresentação  de  propostas  de 
aprimoramento das práticas atuais.

Convênio com a COLSAN – Associação Beneficente de Coleta de Sangue

O  objeto  do  presente  convênio  é  o  gerenciamento  do  sistema  municipal  de 
sangue, manutenção de agência transfusional para  as unidades integrantes da 
Autarquia Hospitalar Municipal Regional Norte.
É função da  COLSAN, gerenciar e controlar a qualidade do sangue, comprar 
insumos,  fazer  a  coleta,  processar  e  distribuir  as  bolsas  de  sangue,  além de 
cuidar  da  manutenção  dos  equipamentos  de  hemoterapia  dos  15  hospitais 
municipais.  A parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, iniciada em 2001, 
vai  durar  enquanto  a  rede  municipal  de  hemoterapia,  recém-saída  do  extinto 
Plano de Assistência à Saúde (PAS), estiver sendo reestruturada.
Os estoques  de  sangue dos  15  hospitais  públicos  da  capital  passaram a ser 
responsabilidade  da  Sociedade  Beneficente  de  Coleta  de  Sangue  (COLSAN), 
entidade filantrópica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O acordo 
com a Prefeitura também prevê o treinamento de funcionários municipais.

Convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal 
da Saúde/ Hospital Municipal Vereador José Storopolli

O objeto do presente convênio é o gerenciamento e execução de atividades e 
serviços de saúde do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.
Em 31 de Julho de 1992 a Prefeitura de São Paulo e a Unifesp celebraram, entre 
si, convênio por prazo indeterminado tendo por objetivo a prestação conjunta de 
serviços à comunidade, pertinentes à área de assistência à saúde pública.
No dia primeiro de agosto de 1994, o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, 
sito  à  Rua  Francisco  Fanganiello  e  a  Av.  Emílio  Giaquinto,  passou  a  ser 
gerenciado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
O Hospital Municipal Vereador José Storopolli,  também conhecido como Hospital 
de Vila Maria,  já  se insere na rotina do  campus da Unifesp como sua efetiva 
extensão, cumprindo a vocação de local para atividades assistenciais e didáticas 
do corpo docente e discente do complexo Unifesp/Hospitais. 

Convênio com o Estado de Sergipe/Secretaria de Estado da Saúde/Fundo 
Estadual de Saúde de Sergipe

O presente convênio tem como objeto a colaboração mútua e a soma de esforços 
entre  Secretaria  Estadual  de  Sergipe  –  SES  e  a  Unifesp,  objetivando  a 
cooperação técnica no âmbito do sistema de atenção hospitalar  do Estado de 
Sergipe, com finalidades de  assessoria e instrutoria para o desenvolvimento e 
diretrizes  da  política  de  atenção  hospitalar  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde; 
proposta de organização da rede hospitalar e mecanismo para sua gestão; apoio 
à  Secretaria  do  Estado  da  Saúde  no  desenvolvimento  dos  processos  de 
contratualização   com  os  gestores  do  SUS;  realização  de  programa  de 
desenvolvimento gerencial, visando à capacitação dos profissionais inseridos nas 
atividades de gestão hospitalar; análise e elaboração de proposta que articule a 
ambiência hospitalar  com as diretrizes de modelo assistencial,  considerando a 
humanização e demais orientações da política de Saúde do Estado de Sergipe; 



desenvolvimento  do  sistema  de  gestão  de  equipamentos  médico-
hospitalares;assessoria  e  instrutoria  para  o  desenvolvimento  de  sistemas  de 
informação na área hospitalar, segundo as prioridades a ser estabelecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

• Recursos Provenientes de Convênios

  Capes -  Programa de Demanda Social – DS

          Objetivos do Programa e Critérios para Concessão de Bolsas

      O Programa de Demanda Social -  DS tem por objetivo a formação de 
recursos  humanos  de  alto  nível  necessários  ao  País,  proporcionando  aos 
programas  de  pós-graduação  stricto  sensu condições  adequadas  ao 
desenvolvimento de suas atividades.
      O instrumento  básico  da DS é a concessão de quota  de bolsas  aos 
programas de pós-graduação  stricto sensu, definida com base nos resultados 
do sistema de acompanhamento e avaliação coordenado pela CAPES, para 
que  mantenham  em  tempo  integral  alunos  de  excelente  desempenho 
acadêmico.

        



Capes -  Programa  de Apóio a Pós-Graduação – PROAP

          Objetivo do Programa e Critérios para a Aplicação dos Recursos

O Programa de Apoio  à  Pós-Graduação -  PROAP destina-se  a proporcionar 
melhores  condições  para  a formação  de  recursos  humanos,  a  produção  e o 
aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação  stricto sensu, 
ministrados pelas Instituições de Ensino Superior Públicas - IES, observados os 
seguintes aspectos:

I -  apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação, voltadas 
para o seu desenvolvimento acadêmico, de modo a oferecer formação cada vez 
mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação;
II  -  utilização dos recursos disponíveis  à  titulação de mestres e doutores em 
número capaz de atender as principais   necessidades da demanda nacional e 
em tempo adequado;
III - acesso aos recursos direcionados ao custeio das atividades acadêmicas e de 
pesquisa  dos  programas  de  pós-graduação  relacionadas  aos  estudos  de 
dissertação  e  tese  dos  estudantes  de  pós-graduação,  e  à  manutenção  e 
desenvolvimento desses programas; e 
IV  -  apoio  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos  de  planejamento,  definição  e 
execução  da  Política  Institucional  de  pós-graduação  e  a  articulação  da 
participação da IES no PROAP.

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

Convênios  01.03.0063.00 e 01.06.0964.00 

Projetos para a Construção do Edifício de Pesquisas II  -   envolve modelo de 
Planejamento e Desenvolvimento, com realização de pesquisa na fronteira do 
conhecimento sobre mecanismos de doenças baseadas em biologia celular e 
molecular.  O  espaço  é  disposto  em  facilities para  pesquisa  coletiva  em 
laboratórios integrados que estão sendo instalados, após seleção das equipes 
por mérito científico. A Unifesp aguarda aprovação da prestação de contas final.

Convênio 01.05.0396.00 

Projeto  –  Rede  Unifesp  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  tendo  como 
finalidade  aprimoramento  do  Centro  de  Desenvolvimento  de  Modelos 
Experimentais para a Medicina e Biologia e reestruturação e modernização da 
rede  de  comunicações,  perfazendo  dois  subprojetos  que  atuam  de  modo 
integrado  e sinérgico.  A  Unifesp  está  elaborando   prestação de  contas  para 
utilização de saldo remanescente em novos equipamentos.

Convênio 01.07.0618.00 



Projeto  -  Consolidação  dos  campi  da  Unifesp,  visando  à  implementação  do 
Centro  Integrado  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  para  Suporte 
Industrial,   voltado à capacitação de recursos humanos e equacionamento de 
problemas  ambientais  no  Campus  Diadema  e  aquisição  de  equipamentos  e 
material permanente para seis laboratórios integrados do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Reabilitação Humana do Campus Baixada Santista.  A Unifesp 
está  executando a primeira parcela.

Convênio 01.06.0376.00 

Projeto - Fortalecimento e aprimoramento do Núcleo de Propriedade Intelectual e 
Gestão  de  Ciência  e  Tecnologia  e  Unifesp.  Tem  o  objetivo  de  fortalecer, 
aprimorar  e  expandir  as  atividades  do  Núcleo  de  Pesquisa  Intelectual  , 
contribuindo  para  o  equilíbrio  nacional   entre  as  produções  de  ciências  e 
inovação,  bem como colocar  em prática a legislação de estímulo à inovação 
tecnológica. A Unifesp está executando a 2ª (última) parcela.

Convênio 01.06.0608.00 

Projeto  -  Desenvolver  novas  metodologias  que  permitam  a  identificação  de 
fatores  envolvidos  na  limitação  do  desempenho  dos  atletas.  Preza  o 
desenvolvimento  de  estratégias  de  intervenção,  de  treinamentos  visando  à 
melhoria  no desempenho,  os efeitos adversos do exercício e sua prevenção, 
disponibilizar  recursos metodológicos às confederações, treinadores de atletas e 
rede CENESP. A Unifesp está executando a 2ª (última) parcela, tendo pendente 
um local  para instalação de uma câmara ambiental  que foi  importada desde 
setembro/2008.

Convênio ref. 1752/07 

Projeto - Construção do Edifício Sede da Rede de Pesquisas da Unifesp (Edifício 
de  Pesquisas  III),  onde  serão  priorizadas  atividades  de  Planejamento  e 
Desenvolvimento  de  métodos  diagnósticos  e  produtivos  terapêuticos  para  o 
tratamento de doenças ,  mantendo a interface para transferência  tecnológica 
com outras  instituições integrantes  da rede pública  de Ciência,  Tecnologia  e 
Inovação ou empresas de base tecnológica cuja missão de levar os produtos 
tecnológicos à população em escala industrial. A Unifesp depende de escritura 
do imóvel e projeto básico para obter a assinatura do convênio com a FINEP e 
liberação de utilização da primeira parcela. 



Convênio 01.08.0246.00 

Projeto – Expansão, Capacitação e Novo Desafios do Núcleo de Bioequivalência 
da Universidade Federal de São Paulo (NUBEC/Unifesp), onde o objetivo geral é 
ampliar  a  capacidade  do  NUBEC/Unifesp  de  realização  de  estudos  de 
bioequivalência   de  medicamentos  genéricos  e  similares  para  atender  as 
necessidades dos Ministérios da Saúde, de Rede de Laboratórios Oficiais de 
Produção de Medicamentos  e dos Laboratórios  Produtores  de Medicamentos 
Genéricos do Brasil,  contribuindo para o aumento da oferta de medicamentos 
genéricos de qualidade, uma prioridade da ANVISA. A Unifesp está executando 
a 1ª e única parcela.

Convênio 01.08.0524.00

Projeto – Tratamento alternativo para cicatrização de feridas crônicas de pele e 
regeneração óssea – Centro de Pesquisas em Regeneração de Tecidos (CPRT), 
cujo  objetivo  é  criar  um  centro  de  pesquisas  clínicas  e  de  divulgação  de 
conhecimento na área de terapia por ondas de choque extracorpórea, permitindo 
que  estes  dois  objetivos  gerais  sejam  levados  a  cabo.  Os  impactos  para  a 
redução dos custos médios de tratamento de pacientes são representados no 
corpo geral. A Unifesp aguarda a liberação financeira da 1ª e única parcela.

Convênio Xingu – FUNASA 009/2004

Execução de ações complementares à Saúde Indígena no âmbito dos pólos-
base Pavuru e Diauarum no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso.
 A Unifesp presta atendimento à saúde da população indígena, como vacinação 
preventiva,  assistência  médica  e  odontológica,   há  mais  de  quarenta  anos, 
contribuindo com a preservação da cultura indígena.

Convênio Hemocentro – (FNS Portaria 147/06)/(SESu)

Conclusão  da  obra  do  hemocentro  ,  estruturação  da  Hemorrede  pública  do 
Estado  de  São  Paulo  que  atende  as  metas  prioritárias  da  Coordenação  de 
Sangue e Hemoderivados.

Convênio –Edifício Acadêmico II –SESu/FINEP 

Interministerial (SESu) - Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos 
Hospitais  Universitários  Federais  contribuindo  com  o  desenvolvimento  das 
pesquisas clínicas e na formação de recursos humanos.



Convênio FNDE - Centro Colaborador 

Centro Colaborador em alimentação e nutrição escolar – Campus da Baixada 
Santista,  é  considerado  um dos  maiores  programas na  área  de  alimentação 
escolar do mundo. Atende, de forma gratuita, a todos os alunos matriculados na 
educação  infantil  e  ensino  fundamental  das  escolas  públicas  e  escolas 
filantrópicas do País. 

Realização de uma Pós-Graduação na modalidade Mestrado Profissionalizante, 
para os técnicos do FNDE, especialmente envolvidos com o PNAE – Programa 
Nacional  de  Alimentação  escolar.  Conhecer  as  formas  de  fornecimento  de 
alimentos para o PNAE priorizando as estratégias de compras dos produtos da 
cultura  familiar,  indígena  e  de  área  remanescente  de  quilombos  para  a 
alimentação  escolar  no  Rio  Grande  do  Sul,  assim  como,  propor  arranjos 
territoriais de modo a facilitar a interação e a ampliação desta ação no entorno.
Favorecimento  do  desenvolvimento  de  ações  que  promovam  e  garantam  a 
adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar.

Fundo Nacional de Saúde Portaria  695/2008

Recursos liberados para a aquisição de diversos equipamentos com tecnologia 
de ponta,  para continuar realizando intervenções múltiplas em pacientes com 
doença ocular grave, proporcionando a integração das atividades de diagnóstico 
e tratamento clínico com as cirurgias dentro de uma sistemática de atendimento 
rápido ao paciente.

SESu Portaria 789/2008 

Aporte financeiro destinado a atender aos auxílios de alimentação e transporte, 
bem  como  despesas  com  aquisição  de  equipamentos  de  uso  permanente, 
softwares e suprimentos de tecnologia da informação e materiais de consumo 
para  as  ações  de  assistência  estudantil,  vinculadas  ao  desenvolvimento  de 
atividades de inclusão digital e apoio pedagógico a estudantes de graduação.

Fundo Nacional de Saúde Portaria 687/2008

Criação de estrutura laboratorial de retrovirologia e aquisição de equipamentos, 
com  o  objetivo  de  disponibilizar  o  laboratório  e  seus  representantes 
Universitários como estrutura de apoio a pesquisa científica e ao PN-DST/AIDS 
nas  seguintes  estratégias:  validação  de  metodologias  laboratoriais; 
desenvolvimento  de  metodologias  laboratoriais;  treinamento  e  capacitação; 
controle  de  qualidade;  laboratório  de  resgate  para  a  genotipagem do  HIV-1; 
análise científica dos dados de sequenciamento gerados; e desenho de novos 
estudos científicos.



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – UAB

Os  departamentos  acadêmicos  da  Universidade  oferecem  cursos  de 
especialização a distância desde 1995 com o apoio da equipe do Laboratório de 
Educação a Distância, cuja equipe atualmente constitui o Núcleo Multidisciplinar 
da  UAB  na  Instituição.   A  Universidade  elaborou  e  oferta  cinco  cursos  de 
especialização,  além  de  inúmeros  outros  de  extensão,  sendo  que  foram 
formados mais de 10 mil alunos por meio da modalidade de ensino a distância.

REUNI – Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

Programa lançado pelo Governo Federal, constitui objeto do convênio o Plano de 
Reestruturação  e  Expansão,  composto  pelo  projeto  de  reestruturação  da 
Universidade  Federal  de  São  Paulo,  apresentado  através  do  Formulário  de 
Apresentação de Propostas, disponibilizado pela SESu eletronicamente, com as 
seguintes metas:

▪  elevação  gradual  da  taxa  de  conclusão  média  dos  cursos  de  graduação 
presenciais para noventa por cento;

▪ e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início da assinatura deste termo. 

Objetivo Geral do Programa - Criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência  na  educação  superior,  no  nível  de  graduação,  pelo  melhor 
aproveitamento  da  estrutura  física  e  de  recursos  humanos  existentes  nas 
universidades federais.



c)  Grau  de  adequação  dos valores  gastos  a  parâmetros  competitivos  de 
mercado

O Departamento de Importação e Compras vem ao longo dos últimos anos, atendendo 
a  legislação  vigente,  maximizando  e  otimizando  as  compras,  com  políticas  de 
negociação  de  lotes  econômicos  de  compra,  através  de  Sistema  de  Registro  de 
Preços,  considerando  também  o  momento  atual  da  economia,  onde  praticamente 
dobramos as aquisições por importação. 

Um  dos  critérios  utilizados  para  adequação  aos  preços  de  mercado  é  a  não 
contratação ou compra mesmo por pregões, de produtos e serviços que resultaram 
com  valores  acima  de  20  %  do  estimado,  buscando  nas  negociações  sempre  a 
redução. Os pregoeiros e os compradores são treinados para que se esgote todas as 
possibilidades  de  negociação,  mantendo  a  qualidade  e  reduzindo  ao  máximo  os 
preços dos produtos e serviços.

O  número  de  dispensas  tem  reduzido,  mas  a  universidade  tem  uma  grande 
diversidade, o que resulta na necessidade de produtos de grande especificidade para 
atender as suas diversas áreas de pesquisa, dificultando a realização das licitações de 
forma agrupada. Os novos Campi estão em fase de implantação de novos cursos e 
novas  turmas  de  alunos,  como  têm  em  média  2  anos  de  vida,  não  foi  possível 
programar suas necessidades com base no histórico, pois este não existe. 

Como  medida  para  a  contínua  redução  do  número  de  dispensas,  estamos 
aumentando o número de Pregões pelo Sistema de Registro de Preços, com a maior 
variedade de produtos e serviços comuns,  atendendo as necessidades através de 
entregas programadas.

No  exercício  de  2008,  através  da  capacitação  de  servidores  do  Departamento, 
estamos exercendo nossos direitos conforme legislação,  buscando penalizar através 
de procedimentos administrativos devidamente formalizados, os fornecedores que não 
cumprem com as regras das licitações e contratações, aplicando multas, advertências 
e  suspensão  no  sistema  SICAF,  impedindo  que  participem  de  novas  licitações 
principalmente com a UNIFESP.

Ressaltamos ainda, que a qualidade das aquisições e contratações realizadas pelas 
licitações no Sistema de Registro de Preços, pode ser verificada através das várias 
solicitações de adesão às nossas Atas, por diversos órgãos de todos os níveis das 
administrações públicas em todo o Brasil, como exemplo cito Prefeitura de São Paulo, 
Gabinete Civil da Presidência da República, Superior Tribunal Federal e outros.

Segue dados que demonstram a busca continua de melhoria da qualidade, redução de 
prazos  na  efetivação  das  aquisições/contratações,  alteração  da  tendência  de 
utilização de dispensas e diminuição dos custos para as aquisições realizadas pela 
UNIFESP,  com  a  intensificação  do  uso  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  que 
ultrapassou 50% das licitações concretizadas.



Modalidade 2004 2005 2006 2007 2008

Dispensa 1383 1487 1672 1597 1216
Inexigibilidade 54 86 72 83 87
Pregão 98 168 343 366 360
Convite 46 40 09 14 09
Tomada Preço 02 01 04 01 06
Concorrência 00 00 01 00 03
Total 1.583 1.782 2.101 2.060 1681

Gráfico comparativo da tendência de evolução das modalidades mais utilizadas:
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Licitações realizadas por Campus no exercício de 2008.

Modalidade 2008
Vila 

Clementino Diadema Santos Guarulhos

Dispensa 1216 901 96 149 70
Inexigibilidade 87 75 09 03 0
Pregão 360 246 57 31 26
Convite 09 07 0 01 01
Tomada Preço 06 04 02 0 0
Concorrência 03 02 01 0 0



Licitações Distribuídas por Modalidade com respectivos valores totais:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 2008 – R$

PREGÕES COMUNS E REGISTRO DE PREÇOS 20.590.521,82
DISPENSÁVEL – TODOS OS INCISOS 34.628.296,97
INEXIGIBILIDADE 9.291.981,27
CONCORRÊNCIA 0,00
TOMADA DE PREÇOS 1.716.940,17
CONVITE 311.274,15

TOTAL 66.539.014,38

DISPENSÁVEL - VALOR POR INCISO:
INCISO I - (Obras e Serviços Engenharia até R$ 15.000,00) 894.952,45

INCISO II -       (Outros materiais e serviços até R$ 
8.000,00) 1.766.653,56

INCISO IV - 
(Emergência) 844.904,00

INCISO V -                (Licitação anterior 
deserta/fracassada) 123.779,17

INCISO VII -              (Licitados acima do valor de 
mercado) 80.354,09

INCISO VIII -                                  (Instituições 
Públicas) 21.998,00

INCISO X -                    (Aluguéis e Aquisições de 
Imóveis) 30.809.460,88

INCISO XIII -                      (Instituições sem fins 
lucrativos) 69.000,00

INCISO XXI -                  (Para uso em Pesquisa 
Científica) 65.293,55

Comparativo das quantidades de dispensas por inciso nos anos 2007 e 2008:

DISPENSA – ARTIGO 24 2007 2008

INCISO I – Obras e Serviços Eng. até R$ 
15.000,00 93 89
INCISO II – Outros mats e serviços até R$ 
8.000,00 1331 920
INCISO IV – Emergência 12 11
INCISO V – Licitação anterior deserta/fracassada 24 12
INCISO VII – Licitados acima do valor de mercado 17 20
INCISO VIII – Instituições Públicas 4 3
INCISO X – Aluguéis e Aquisições de Imóveis 35 44
INCISO XIII – Instituições sem fins lucrativos 0 1
INCISO XXI – Para uso em Pesquisa Científica 32 114



Relação de licitações relevantes por grupos de materiais e serviços, concretizadas e 
ou  utilizadas  no  exercício  de  2008,  incluindo  detalhes  do  processo,  pregão  com 
respectivo tipo:

Tipos de Licitações por Pregão:
CONTRATO – Pregão comum formalizado através de contrato de fornecimento anual.
NORMAL –  Pregão  comum formalizado  através  de  fornecimento  ou  execução  de 
serviços para entrega imediata com base na Nota de Empenho.
SRP – Pregão na modalidade de Sistema de Registro de Preços, formalizado através 
de Notas de Empenho executadas conforme necessidade da instituição.

PREGÕES CONCRETIZADOS EM 2008

GRUPO / MATERIAL BIOTÉRIO/LABORATÓRIO PROCESSO PREGÃO TIPO

Ração para animais de pesquisa 2028/2008-10 120/2008 CONTRATO
Maravalha para animais de pesquisa (serragem) 2370/2008-10 239/2008 CONTRATO

Gelo Seco para conservação de materiais 2368/2008-41 154/2008 CONTRATO
Caixas e Bebedouros para animais de pesquisa 2999/2008-60 196/2008 SRP
Materiais Descartáveis e Médico-Hospitalares 2522/2007-01 332/2008 SRP

Mobiliário para biotérios e bebedouros 25038/2008-78 71/2008 SRP

Materiais Químicos e Reagentes 10181/2008-11
25198/2008-72

330/2008
343/2008 SRP

 Lamínulas  de laboratório, Pipeta de laboratório  25175/2008-68
3749/2008-47

289/2008
328/2008 SRP

GRUPO (INFORMÁTICA) PROCESSO PREGÃO TIPO

Impressora Laser e jato de tinta 3350/2007-85 299/2007
34/2008 SRP

Peças de reposição, Acessórios e Insumos 1453/2008-51 77/2008 NORMAL

Microcomputadores DeskTop e Monitores  2374/2008-06 200/2008  SRP

 Microcomputadores Portáteis – Notebooks  3218/2008-54 213/2008  SRP

Servidor 1452/2008-47
3525/2007-54

101/2008
218/2008 NORMAL

Componentes de informática (peças) 922/2008-55 102/2008 NORMAL

Cartuchos e Toners para Impressoras

1866/2008-76
5864/2008-56
10185/2008-07
20157/2008-90

74/2008
324/2008
203/2008
347/2008

SRP

Sistemas de Redes de Dados 3939/2007-83 86/2008 NORMAL

Softwares diversos
3840/2007-81
4150/2008-21
2346/2008-81

13/2008
422/2008
161/2008

NORMAL

Instalação de rede wireless, Equipamentos de rede 3939/2007-83
3842/2007-71

86/2008
81/2008 NORMAL

 Fita de backup  1453/2008-91 77/2008 SRP
(continua...)



(continuação)

GRUPO - ENGENHARIA – SERVIÇOS/OBRAS PROCESSO PREGÃO TIPO

Retirada de entulhos 3173/2007-32 17/2008 SRP
Confecção e colocação de gradil / grade de ferro 3161/2007-11 19/2008 SRP
Serviço de pintura com material e mão de obra 2327/2007-73 20/2008 SRP

Fornecimento e instalação de piso vinílico - placas 2253/2007- 35/2008 SRP
Fornecimento e instalação de piso vinílico  tipo manta 1726/2008-06 67/2008 NORMAL

Fornecimento e instalação de divisória naval 2254/2007-10 36/2008 SRP
Forro de placas de gesso / gesso acartonado 0854/2008-24 108/2008 SRP

Manutenção de persianas 1454/2008-36 408/2008 SRP
Fornecimento e instalação de forro de gesso 1274/2008-54 82/2008 NORMAL

Pintura para vários imóveis, com material 2599/2008-54 129/2008 NORMAL
Pintura da Escola Enfermagem 0072/2008-95 14/2008 NORMAL
Conserto de Ar Condicionado 4296/2007-95 04/2008 NORMAL

Serviço de marcenaria 0074/2008-84 08/2008 NORMAL
Fornecimento e instalação de disjuntor 1443/2008-56 76/2008 NORMAL

Aquisição de elevador 2663/2008-05 155/2008 NORMAL
Sistema de Rede 3939/2007-83 86/2008 NORMAL

 Recuperação de cossinetes rid gid, tarraxa e cabeçote 2356/2008-16 198/2008 NORMAL
 Fornecimento e instalação de mobiliário para vários 

locais 1786/2008-11 125/2008 NORMAL

Fornecimento de Persianas 20019/2008-29 189/2008 SRP
Limpeza das caixas d’águas / Ano 1318/2007-65  2/2008 SRP

GRUPO - ENGENHARIA (AQUISIÇÕES) PROCESSO PREGÃO TIPO

Aquisição de correias para refrigeração 2666/2008-31 130/2008 SRP
Aquisição de caixa de ferramentas e outros 3015/2008-68 206/2008 SRP

Aquisição de filtros de ar para refrigeração
 2688/2008-09
3635/2007-16

144/2008
298/2008 SRP

Aquisição de aparelho telefônico IP 4031/2008-78 286/2008 SRP

Materiais elétricos / mecânicos / filtros

2777/2008-47
2357/2007-80
3635/2007-10

152/2008
302/2008
298/2008

SRP
NORMAL
NORMAL

Aquisição de elevador 2663/2008-05 155/2008 NORMAL
Aquisição de Gerador  4324/2007-74 357/2007  NORMAL
Peças de refrigeração 2666/2008-31 130/2008 SRP

 Baterias  1899/2008-35 31/2008 SRP
Central telefônica 3599/2008-71 240/2008 NORMAL

Lâmpadas 10057/2008-55 69/2008 SRP
Material para reposição do estoque (pintura) 20043/2008-40 121/2008 SRP

(continua...)



(continuação)

GRUPO – ALMOXARIFADO (AQUISIÇÕES) PROCESSO PREGÃO TIPO

Materiais de Expediente  3341/2008-75
4255/2008-80

 182/2008
312/2008 SRP 

 Materiais de Limpeza, Higiene e Copa

 3340/2008-21
3340/2008-21
1916/2008-15
10181/2008-11
20032/2008-60

 368/2008
181/2008
106/2008
205/2008
217/2008

SRP

 Materiais de Papelaria 
1763/2008-14
7089/2008-73 
25104/2008-65

 84/2008
420/2008
184/2008

 SRP

 Materiais para Gráfica e Reprografia, envelopes  2607/2008-62
10220/2008-80

126/2008 
269/2008 SRP 

Materiais para confecção e proteção de crachás 3526/2008-80 199/2008 SRP

Café e açúcar, água mineral
4564/2007-79
25022/2008-11
3591/2008-13

10/2008
40/2008

234/2008
SRP

GRUPO – MÉDICO – HOSPITALAR (AQUISIÇÕES) PROCESSO PREGÃO TIPO

Materiais Descartáveis (soros e luvas) 3749/2008-47 221/2008 SRP

Equipamentos de Emergências

3803/2007-73

3800/2007-30

3802/2007-29

283/2007
224/2008
287/2007
237/2008
295/2007

NORMAL

Equipamentos de Monitoração e Ventilação 2540/2007-85
3381/2007-36

189/2007
237/2007 SRP

Equipamentos de Esterilização 2427/2008-81 156/2008 SRP
Lâmpada de fenda 4268/2007-78 100/2008 NORMAL

Cateter e outros 4152/2008-10 285/2008 SRP

Equipamentos hospitalares 2575/2007-14
6381/2008-78

3/2008
362/2008 NORMAL

Aquisição de medicamentos (Xingu) 25184/2008-59
2523/2007-48

305/2008
273/2008 SRP

GRUPO – MÓVEIS (MESA, CADEIRA, POLTRONAS 
DE ANFITEATROS E OUTROS) PROCESSO PREGÃO TIPO

Poltronas de anfiteatro 456/2008-16 09/2008 SRP

Aquisição de mesas e armários 20120/2008-61 274/2008 SRP

Aquisição de cadeiras 4547/2008-12 299/2008 SRP

Estação de Trabalho 4548/2008-67 300/2008 SRP

Estante de aço, Apoio para os pés 25213/2008-82
25016/2008-63

344/2008
30/2008 SRP

(continua...)



(continuação)

GRUPO – DIVERSOS PROCESSO PREGÃO TIPO

Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais 4029/2008-07 310/2008 CONTRATO
Vale Alimentação e Vale Transporte 3525/2008-35 331/2008 SRP

Seguros de Vida, Veículos e Transporte Internacional 2799/2008-15 142/2008 SRP
Locação de espaço para armazenagem 25071/2008-17 118/2008 SRP
Empresa especializada em mudanças 25070/2008-17 119/2008 SRP

Empresa especializada em montagem de stands 3690/2008-24 228/2008 SRP
Confecção de carimbos, placas, faixas 25172/2008-24 256/2008 SRP

Confecção de Uniformes 4021/2008-32 317/2008 SRP
Recarga de extintores 445/2008-28 26/2008 NORMAL

Aquisição de eletrodomésticos 2955/2008-30 411/2008
51/2009 SRP

Serviço de coleta de lixo 3637/2007-13 127/2008 CONTRATO

Considerações:
- Na tabela estão relacionadas as principais licitações realizadas para atender 

as  necessidades da rotina  anual  de  todos  os  Campi  da  UNIFESP,  bem como as 
licitações efetivadas para atender planos de trabalho de recursos disponibilizados à 
UNIFESP,  por  exemplo  através  de  Convênios,  Descentralização  de  Recursos, 
Portarias e Emendas.

Aquisições por Importação – 2008

Ano Nº Processos Valor gasto

2008 154 R$ 5.399.557,82

O  valor  já  está  convertido  em  reais,  com  todas  as  despesas  de  embarque, 
armazenagem e demais custas, foram computados os processos concretizados e os 
processos em andamento relativos às licitações geradas no ano de 2008. 



Relação detalhada de contratações realizadas por licitações para terceirização dos principais serviços necessários à rotina da Instituição, 
atendendo a IN 02 do Ministério do Planejamento:

GRUPO - TERCEIRIZAÇÃO - SEGURANÇA PROCESSO PREGÃO Valor Mensal Valor Anual
(Exercício 2008)

Postos
(12 horas)

Serviço de vigilância - Santo Amaro 3104/2007-23 220/2007 14.250,00 142.500,00 4
Serviço de vigilância - Santo Amaro 4137/2008-71 263/2008 15.690,65 31.381,30 4

Total - Campus São Amaro 173.881,30

Serviço de vigilância - Vila Clementino (emergência) 0968/2008-74 157/2008 5.600,00 44.800,00 2
Serviço de vigilância - Vila Clementino (emergência) 2222/2008-03 453/2008 54.900,00 329.400,00 12

Serviço de vigilância - Vila Clementino 1590/2008-26 209/2008 68.993,05 137.986,00 30
Total - Campus Vila Clementino 512.186,00

Serviço de Vigilância - São José dos Campos (emergência) 2841/2007-17 926/2007 9.271,00 27.813,00 2
Serviço de Vigilância - São José dos Campos 3302/2008-78 192/2008 17.899,92 35.799,84 5

Total - Campus São José dos Campos 63.612,84

Serviço de vigilância - Diadema 25041/2007-66 221/2007 44.065,00 484.715,00 11
Serviço de vigilância - Diadema 25182/2008-60 272/2008 42.954,16 42.954,16 11

Total - Campus Diadema 527.669,16

Serviço de vigilância - Santos 863/2007-34 51/2007 22.353,85 268.246,20 6
Serviço de vigilância - Santos (emergência) 10052/2008-22 321/2008 60.444,00 362.664,00 10

Serviço de vigilância - Campus Santos 10077/2008-26 193/2008 49.687,97 35.985,74 9
Total - Campus Baixada Santista 666.895,94

Total Serviço de Vigilância - UNIFESP 1.944.245,24
(continua...):



Relação detalhada de contratações realizadas por licitações para terceirização dos principais serviços necessários à rotina da Instituição, 
atendendo a IN 02 do Ministério do Planejamento (continuação):

GRUPO – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E OUTROS PROCESSO PREGÃO Valor Mensal Valor Anual 
(Exercício 2008) Profissionais

Serviço de limpeza - Vila Clementino 67/2004-59 8/2004 250.312,35 1.752.186,45 200
Serviço de limpeza - Vila Clementino 1777/2007-49 80/2008 331.228,29 1.656.141,45 281

Serviço de limpeza - Diadema 25032/2007-75 200/2007 22.749,92 272.999,04 21
Serviço de limpeza - Santos 1193/2007-73 117/2007 12.100,00 145.200,00 12

Apoio as salas de aula (bedel) – Vila Clementino 9764/2006-37 103/2007 5.637,48 28.187,40 3
Contratação de bombeiros - Vila Clementino 885/2008-55 166/2008 2.157,75 6.473,25 1

Contratação de bombeiros - São José dos Campos 885/2008-55 166/2008 2.157,75 6.473,25 1
Contratação de bombeiros - Diadema 885/2008-55 166/2008 2.157,75 6.473,25 1
Contratação de bombeiros - Santos 885/2008-55 166/2008 2.157,75 6.473,25 1

Contratação de bombeiros - Guarulhos 885/2008-55 166/2008 2.157,75 6.473,25 1
Manutenção Sistemas de Ar Condicionado – Vila Clementino 9861/2006-20 219/2007 64.800,00 648.000,00 14

Manutenção Predial – Diadema 25016/2007-82 159/2007 6.125,28 73503,36 03
Manutenção Predial – Santos (Ponta da Praia) 10079/2007-34 223/2007 5.129,11 61.549,32 03

Manutenção Predial - Santos  (Ana Costa) 2441/2006-12 06/2007 3.582,71 42992,52 02
Manutenção Predial – Guarulhos 20013/2007-52 165/2007 5.141,50 61.698,00 03

TOTAL 4.774.823,79

Considerações:
- Quanto aos contratos de segurança, os postos indicados em cada contratação referem-se aos postos noturnos e diurnos, sendo 

que os postos atendem 12 horas, as empresas de segurança adotam critérios diferentes para alocar os profissionais nos postos em 
relação ao seu regime de horas de trabalho, portanto o número de profissionais efetivamente disponibilizados pelas contratadas têm 
variação para cada caso.

- Os valores indicados na coluna “Valor Anual”, referem-se ao valor contratado para o exercício de 2008, não correspondem aos 
valores efetivamente executados (pagos ou empenhados) no exercício.



d) Recursos materiais consumidos no exercício (materiais de expediente e infra-
estrutura física disponibilizada à ação).

Os recursos materiais consumidos no exercício seguem:
          R$ 1,00

Tipo  de 
Material

Ação: 1073.4009
campus 

Vl.Clementino

Ação: 1073.1H84
campus 
Diadema

Ação: 1073.1H85
campus 

Guarulhos

Ação: 
1073.1H86

campus 
Baixada Santista

Expediente 288.654,29 13.105,77 20.563,54 20.190,22
Infra-estr. Física 145.908,57 - 2.386,56 -

e)  Recursos Humanos usados da execução das ações.

Os servidores  da  instituição  desenvolvem suas atividades  em consonância  com a 

missão institucional, suas ações laborais são voltadas para a qualidade do ensino de 

graduação,  excelência  na  formação  na  pós-graduação,  disseminação  de 

conhecimentos em pesquisa e no desenvolvimento da ciência nacional e ao público 

leigo.  As  atividades  de  extensão,  também  são  contempladas  nos  milhares  de 

atendimentos  especializados  no  Hospital  Universitário  e  nos  Projetos  Sociais  com 

impacto social inestimável.

A Unifesp, como instituição de excelência na área de Pós-Graduação e Residência 

Médica – com alunos oriundos de todo o país - acaba por complementar a formação 

de  Recursos  Humanos  para  outras  Instituições  Federais,  de  ensino,  pesquisa  e 

assistência e futuros gestores.

Recrutamento e seleção  – Foram nomeados 99 servidores da carreira de Magistério 

3º Grau - Docente e 78 servidores da carreira Técnicos Administrativos em Educação, 

em razão do programa REUNI.

Infelizmente a impossibilidade de reposição acarreta inúmeros problemas, só neste 

exercício  foram 207 servidores  que deixaram de compor  a força de  trabalho,  que 

somadas  as  tantas  outras  vagas  não  repostas  nos  anos  anteriores  nos  leva  a 

enfrentar sérios prejuízos ao cumprimento da missão institucional.

Treinamento  e  desenvolvimento  –  em  2008  foram  treinados  pelo  programa  de 

capacitação institucional 344 servidores. Concedidas 196 progressões por capacitação 



profissional em cumprimento ao art. 10 §1º da Lei nº 11.091/2005 e 601 concessões 

do incentivo de qualificação de que trata o art. 12 da citada Lei.

Avaliação de desempenho – no decorrer do exercício de 2008 foram 3.054 servidores 

avaliados, obtendo a Avaliação de Mérito Profissional, na forma do Art. 10 §2º da Lei 

nº 11.091/2005. Cabe-nos esclarecer que a sistemática da Avaliação de Desempenho 

instituída  pela  Medida  Provisória  nº  431/08,  transformada  na  Lei  nº  11.784,  de 

22/09/2008 não foi implementada devida as alternâncias na direção geral da nossa 

instituição.

f)  Eventuais  insucessos,  erros  de avaliação  detectados pelos  seus controles 
internos. 

O uso do cartão corporativo,  em alguns casos, trouxe desgaste institucional  e aos 

servidores ( supridos ) junto à mídia e a opinião pública. Por este motivo, em 2008, o 

uso do cartão corporativo foi interrompido - com prejuízo ao bom desenvolvimento das 

ações cotidianas -  até que fosse estabelecida a nova normatização interna e também 

em  consonância  com  o  Manual  de  Orientação  do  Uso  do  Cartão  Corporativo, 

disponibilizado pela CGU (Outubro de 2008).

g) Contrações e parcerias realizadas no exercício para viabilizar a ação

No  processo  de  expansão,  a  parceria  com  as  prefeituras  municipais  foi  muito 

importante, permitiram a implantação das novas unidades em curto espaço de tempo 

e, havendo necessidade de maiores reformas, com as cessões definitivas dos terrenos 

e imóveis ocupados nos municípios de Santos, Diadema e Guarulhos, acabamos por 

incorporar bens imóveis de grande valor ao patrimônio da União. No município de São 

José dos Campos, a prefeitura cede o prédio atualmente utilizado para as atividades 

didáticas.



2.4. Desempenho Operacional

Os indicadores de Gestão apresentados abaixo, baseiam-se na decisão TCU No.408/2002 e em 
concordância com os Acórdãos Plenário No. 1043/2006 e No. 2167/2006 que aprimoram o conteúdo de indicadores. 

Calculados segundo decisão TCU No.408/2002 – Plenário, com indicadores com e sem recursos e pessoal do Hospital 
Universitário.

Indicadores de Gestão – 2008  
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente 38599,75

sem HU 33947,52
II.Aluno Tempo Integral / Professor 12,049

III.Aluno Tempo Integral / Funcionário 2,584
sem HU 5,617

IV.Funcionário / Professor 4,663
sem HU 2,145

V.Grau de Participação Estudantil (GPE) 1,437
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,436

VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 4,769
VIII.Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,839

IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,928

Componentes para o Cálculo dos Indicadores de Gestão
Custo Corrente com Hospital Universitário com Hospital 

Universitário
sem Hospital 
Universitário

(+) Despesas Correntes da Universidade R$ 695.496.577,59 R$ 695.496.577,59
(-) 35% (100%) das despesas correntes do Hosp. 

Universitário
R$ 114.860.342,14 R$ 176.708.218,68

(-) Aposentadoias e Reformas (Conta no. 319001) R$ 51.649.977,56 R$ 51.649.977,56
(-) Pensões (conta no.319003) R$ 12.914.590,78 R$ 12.914.590,78

(-) Sentenças Judiciais (conta no. 319091) R$ 1.332.652,08 R$ 1.332.652,08
(-) Despesas com Pessoal Cedido – Docentes R$ 214.361,12 R$ 214.361,12

(-) Despesas com Pessoal Cedido - Tecnico-Administ. R$ 152.869,69 R$ 152.869,69
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior – Docente R$ 728.819,10 R$ 728.819,10
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior - Tec.Adm R$ 489.247,68 R$ 489.247,68

Custo Corrente Total R$ 513.153.717,44 R$ 451.305.840,90
Indicadores de Desempenho

São Paulo
Alunos de Graduação 

(Ponderação em Tempo Integral)
Medicina 713,79
Enfermagem 452,72
Fonoaudiologia 187,8
Ciências Biológicas mod. Médica 131
Tecnologia Oftálmica 51,444
Tecnologias em Saúde 18,75

Santos  
Educação Física 52,5
Fisioterapia 52,5
Nutrição 52,5
Psicologia 52,5
Terapia Ocupacional 32

Guarulhos  
Ciências Sociais - noturno 50
Ciências Sociais - vespertino 50
Filosofia - noturno 50
Filosofia - vespertino 50
História - noturno 50
História - vespertino 50
Pedagogia - noturno 50
Pedagogia - vespertino 50



Diadema  
Ciências Biológicas - integral 50
Engenharia Química - integral 62,5
Farmácia e Bioquímica - integral 62,5
Química - integral 50

São José dos Campos  
Ciência da Computação - Noturno 50
Ciência da Computação - Vespertino 50

(2.1) No. Total de Alunos na Graduação (A) 3192
(2.2) No. De Graduação em Tempo Integral (AgTI) 2522,50
(2.3) No. de Alunos equivalentes na Graduação  (AgE) 5954,22
(2.4)a No. Alunos em Tempo Integral de Pós-Graduação (ApgTI) 5990
(2.4)b No. Alunos em Tempo Integral de Residência (ArTI) 1350
Graduação (média dos dois semestres) Ag 3192
(Pós-Graduação Stricto-Sensu) Apg 2995
Residência Médica Ar 675
Alunos de Mestrado Profissionalizante 
(não utilizado no cálculo)

158

Alunos de Especialização - Lato Sensu 
(não utilizado no cálculo)

6783

Número Alunos Diplomados 272
Número Alunos Ingressantes (Inicio do ano letivo dos formados) 293

Professores (ponderados) Ponderação
20hs/Semana 10,5
40hs/Semana 358
Dedicação Exclusiva 450
(3) No. de Professores 818,50

No. de Técnicos Administrativos (ponderados) Ponderação
20hs/Semana 243
30hs/Semana 40,5
40hs/Semana 3533
(4a) No. de Funcionários 3816,5

No. de Técnicos Administrativos (ponderados) sem HU Ponderação
20hs/Semana 187,5
30hs/Semana 26,25
40hs/Semana 1542
(4b) No. de Funcionários 1755,75

Somatória Conceito CAPES 186
Número de Programas CAPES 39
(5) Conceito CAPES Para programas de Pós-Graduação 4,77
 
 
Qualificação do Corpo Docente (ponderado) Ponderação
Doutores e + 3865
Mestres 129
Especialização 32
Graduados 0
(6) Qualificação do Corpo Docente 4026

Considerações a Respeito do Indicadores de Gestão

Os Indicadores  de  Gestão  constantes  no  presente  Relatório  de  Gestão  da  Unifesp  em sua  versão 
2008/2009 seguem a conformidade dos indicadores de desempenho que foram fixados pela Decisão No. 
408/2002 - TCU- Plenário que determinou que a partir daquele ano, os Relatórios de Gestão das IFES 
deveriam contar com os indicadores propostos.

Atualizações  anuais  e  os  Acórdãos  No.  1043  e  2167,  ambos  2006  do  Plenário,  promoveram 
aprimoramento das fórmulas e indicadores e a instituição de novos Indicadores, principalmente os que 
são afetados nas Instituições que possuem Hospitais de Ensino.



Se compararmos os indicadores da Unifesp em relação ao ano anterior, vemos que o Ccusto Corretente / 
Aluno equivalente aumentou de R$ 37.570,35 em 2007 para R$ 38.599,75 em 2008 (R$ 32.136,83 e R$ 
33.947,52 sem Hospital Universitário, respectivamente). O que poderia parecer uma ineficiência, deve ser 
encarada como uma peculiaridade do sistema de indicadeores propostos:  primeiro – a despeito das 
ponderações – ao tentar equiparar alunos e níveis de curso de natureza tão diversa como graduação e 
pós-graduação stricto-sensu e, segundo, pelo modelo ser sensível ao repasses de recursos de qualquer 
ordem, sejam eles para pagamentos de contas de exercícios anteriores ou para recursos utilizados em 
infraestrutura, sobretudo numa época de expansão do ensino superior no país.

No entanto, a relação Alunos de tempo integral / Professor tem aumentado, de 11,978 em 2007 para 
12,049 em 2008; o que evidencia uma melhor relação No. de alunos / professor, fruto do aumento de 
cursos oferecidos, aumento do alunado e mesmo de novos docentes. Com o preenchimento das vagas 
dos novos cursos nas séries subsequentes essa relação tende a melhorar ainda mais nos próximos anos.

A  relação  No.  de  Alunos  em Tempo  Integral  /  No.  de  Funcionários  também denota  um progresso, 
passando  de  2,256  em  2007  para  2,584  em  2008  (5,056  e  5,617  sem  Hospital  Universitário, 
respectivamente). O nosso indicador da média de Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação continuou 
alto 4,769 (pois a avaliação CAPES é trienal) fruto da manutenção de vários cursos com nível "5" e outros 
tantos em níves "6" e "7", que os colocam  estes últimos entre os melhores do mundo em sua área.

Aos  Indicadores  utilizados  pelo  TCU  e  outros  resultados,  como  performance  de  nossos  alunos  de 
medicina, primeiros colocados na Primeira fase do Exame do CREMESP em 2008; a obtenção de três 
dos dez prêmios oferecidos pela Secretaria de Estado da Saúde aos Hospitais de São Paulo, pelo nosso 
Hospital Universitário; as notas dos alunos de cursos novos no Enade e coroamento da UNIFESP como a 
melhor Universidade do país em 2008, em Ranking elaborado pelo próprio MEC; acabam por demonstrar 
a procura constante pela qualidade, eficiência, eficácia dentro desta universidade.



2.4.1. Evolução de Gastos Gerais

DESCRIÇÃO ANO
2006 2007 2008

1. Passagens 1.269.565,21 1.416.936,39 1.295.671,23
2. Diárias e ressarcimento de Despesas em 
Viagens 124.055,58 170.350,28 180.044,32
3. Serviços Terceirizados    
3.1 - Publicidade 0,00 0,00 0,00
3.2 - Vigilância 0,00 117.058,02 1.823.697,43
3.2 - Limpeza e conservação 1.631.512,23 2.481.228,45 3.965.753,43
3.3 - Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00
3.4 – Outras terceirizações 0,00 17.156,80 699.927,88
3.5 - Suprimentos de Fundos 67.425,67 7.998,28 0,00
4. Cartão de Crédito Corporativo 108.585,51 282.131,10 0,00

Obs.: Estão contemplados os valores do Tesouro, Convênios e Rec. Próprios.

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de crédito ou 
recursos.

Não houve ocorrências no período.
 

4. Restos a Pagar de Exercício Anteriores

Quadro II A.2 - Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de 
inscrição no SIAFI

RP PROCESSADOS
Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2005 884.362,35 100.000,00 591.847,84 192.514,51
2006 4.669.745,15 0,00 907.116,09 3.762.629,06
2007 1.430.375,32 0,00 1.179.522,89 250.852,43
2008 129.860,59 0,00 0,00 129.860,59

RP NÃO-PROCESSADOS
Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2005 33.099.743,70 246.846,54 32.852.897,16 0,00
2006 21.060.460,57 1.143.877,58 19.916.582,99 0,00
2007 71.928.111,36 7.298.462,25 37.001.776,71 27.627.872,40
2008 41.883.288,92 0,00 0,00 41.883.288,92

Obs.: (1) A permanência de Restos a Pagar há mais de um exercício deve-se ao fato de 
estarem relacionados a Convênios, Obras e a Expansão da Universidade, ou seja a 
implementação dos novos campi.
(2) Os restos a Pagar que permanecem no sistema estão amparados por decreto.



5. Demonstrativo de Transferências (recebidas e realizadas) no Exercício
Situação Tipo Cód. Identif. do Termo Inicial/Aditivos Objeto da Avença D.O.U. Valor Total No Exercício Contra- Benef. Situação
Unifesp Transf. Siafi Descrição Contransf Processo Assinatura Vigência Pactuado Rec./Transf. partida Razão Soc da Avença

Situação Unifesp :    1 - Convenente      2 - Concedente    3 - Interveniente  4 - Executor
1 Portaria 0100.000.000 Ministério do Esporte  3241/08-49 14/05/2008 14/05/2009 Sala de musculação  200.296,02 5.998,23  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0100.000.000 MPOG 432/08  7350/08-35 29/10/2008 29/10/2009 Gestão de pessoas 29/10/2008 128.300,00 128.300,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0100.000.000 Sec. Esp. de Portos  7256/08-86 17/11/2008 22/12/2009 Planos específicos 07/01/2009 670.000,00 670.000,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop 0100.000.000 Fund. Cultural Palmares 700123 0508/2008-46 30/12/2008 31/12/2009 Projeto Afro-brasileiros  120.000,00 120.000,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0100.000.000 Convênio Sus  0001/2008-92 11/01/2008 11/01/2013 Atendimento SUS 15/01/2008 13.000.000,00 401.843,64  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0100.915.004 SESu 69/2008  0611/08-96 29/01/2008 31/12/2008 Programa Milton Santos 29/01/2008 22.545,00 22.545,00  UNIFESP concluído
1 Portaria 0100.915.032 SESu 789/08  1995/08-64 10/10/2008 28/02/2009 Assistência estudantil 13/11/2008 1.060.370,01 19.500,00  UNIFESP em andamento
1 Descent. 0112.000.000 Grat. Curso em Concurso  0130/08-81 07/11/2008 07/11/2008 Grat. Curso em concurso  436,00 436,00  UNIFESP concluído
1 Portaria 0112.915.001 SESu PET - Diadema  25024/2008-18 28/04/2008 31/12/2008 Programa Tutorial  38.328,00 38.328,00  UNIFESP concluído
1 Descent. 0112.915.003 Residência Médica  0133/08-14 31/12/2008 31/12/2008 Bolsas  18.551.891,68 18.551.891,68  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.004 SESu 69/2008  0611/08-96 29/01/2008 31/12/2008 Programa Milton Santos 29/01/2008 3.735,00 3.735,00  UNIFESP concluído
1 Portaria 0112.915.004 SESu 1188/08  7522/08-71 29/12/2008 29/12/2009 Complementação custeio 09/01/2009 3.430.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.004 SESu 509/08  1996/08-17 07/07/2008 31/12/2009 Comlementação 16/07/2008 1.259.531,26 338.939,40  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.008 SESu 785/08  4589/08-53 09/11/2008 31/12/2009 Projeto Escolas da Paz 12/11/2008 30.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.008 SESu 784/08  4590/08-88 09/10/2008 31/12/2009 Projeto Cananeia 12/11/2008 90.972,28 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.011 SESu 639/08  3686/08-29 19/08/2008 31/12/2009 Edital 08/2008 09/09/2008 403.355,82 55.759,81  UNIFESP em andamento
1 Descent. 0112.915.014 Curso Cap. Tec. Orç.Publ.  0061/08-13 07/04/2008 07/04/2008 Curso Cap. Tec. Orç.Publ.  200,00 200,00  UNIFESP concluído
1 Portaria 0112.915.030 SESu REUNI  2887/08-17 02/06/2008 31/12/2009 Custeio 02/06/2008 364.497,00 12.899,40  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.031 SESu 524/08  1994/08-10 23/07/2008 31/12/2009 Aquisição de imóveis 04/08/2008 5.000.000,00 5.000.000,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.040 Programa Reuni  2790/08-04 15/05/2008 15/05/2008 Assistência ao Ensino 15/05/2008 713.100,00 469.630,00  UNIFESP concluído
1 Portaria 0112.915.403 Capes Demanda Social  430/09-41 28/03/2008 28/02/2009 Bolsas 28/03/2008 6.292.896,00 6.486.212,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0112.915.405 Capes Proap  1223/09-11 28/03/2008 28/02/2009 Manut.Prog. Pós Graduação 28/03/2008 2.063.270,00 894.698,74  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0112.915.408 FNDE 176/08  5441/08-36 15/09/2008 31/12/2009 Capacitação de professores 05/11/2008 185.240,65 35.591,23  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0112.915.408 FNDE 405/08  7456/08-39 02/12/2008 21/12/2009 Infra-estrutura 23/12/2008 194.984,06 0,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0112.915.408 FNDE 495/08  7487/08-90 30/12/2008 31/05/2010 Preparação de cursos 30/12/2008 1.401.935,34 0,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0113.150.072 FNDE 417/08  7490/08-11 02/12/2008 31/12/2009 Educação básica 24/12/2008 1.990.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0113.150.072 FNDE 494/08  7488/08-34 04/12/2008 31/12/2009 Formação continuada 30/12/2008 139.098,25 0,00  UNIFESP em andamento
1 Programa 0118.033.907 FNDE - Merenda Escolar  2045/08-57   Merenda Escolar  21.204,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0142.024.289 Finep 01.05.0396.02 524459 1695/2005-32 16/07/2005 16/05/2009 Reestr. do Dis/Cedeme 28/07/2005 2.349.998,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0142.024.289 Finep/Nupi 01.06.0376.00 564175 3431/2006-02 28/07/2006 28/07/2010 Aprimorar e Expandir Nupi 31/07/2006 234.325,36 12.300,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 519/07  4315/07-83 10/12/2007 29/07/2009 Atenção à Saúde 10/12/2007 2.424.598,60 1.674.779,60  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 312/08  3242/08-93 17/07/2008 29/06/2009 Desenv. Sistema informação 17/07/2008 2.000.000,00 2.000.000,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 320/08  3243/08-38 17/12/2008 11/12/2009 Reforma Ala B1 - HSP 17/12/2008 400.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 440/08  4307/08-18 17/12/2008 11/12/2009 Atenção à Saúde 17/12/2008 300.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 556/08  6832/08-78 17/12/2008 11/12/2009 Benzodiapezinicos 17/12/2008 133.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 607/08  7033/08-19 19/12/2008 12/12/2009 Equipamento e reforma 19/12/2008 191.322,12 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 663/08  7426/08-22 19/12/2008 12/12/2009 Controle das hepatites 19/12/2008 347.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 695/08  7435/08-13 19/12/2008 13/12/2009 Equipamentos oftálmicos  1.239.891,50 0,00  UNIFESP em andamento



Situação Tipo Cód. Identif. do Termo Inicial/Aditivos Objeto da Avença D.O.U. Valor Total No Exercício Contra- Benef. Situação
Unifesp Transf. Siafi Descrição Contransf Processo Assinatura Vigência Pactuado Rec./Transf. partida Razão Soc da Avença

Situação Unifesp :    1 - Convenente      2 - Concedente    3 - Interveniente  4 - Executor
1 Portaria 0151.000.000 FNS 721/08  7436/08-69 22/12/2008 13/12/2009 Equipamentos Centro Cirurg. 22/12/2008 322.174,96 0,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0151.000.000 FNS 745/08  7491/08-58 26/12/2008 18/12/2009 Reforma hemocentro 26/12/2008 57.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0151.000.000 Convênio Sus  0001/2008-92 11/01/2008 11/01/2013 Atendimento SUS 15/01/2008 88.550,40 82.550,40  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0151.500.704 FUNASA 009/2004 500704 1655/04-18 03/06/2004 29/06/2009 Saúde Indígena - Xingu 12/12/2008 14.235.735,84 1.742.872,00  UNIFESP em andamento
1 Portaria 0153.000.000 FNS 687/08  7427/08-77 19/12/2008 13/12/2009 Laboratório de retrovirologia 19/12/2008 1.530.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0153.000.000 Convênio Sus  0001/2008-92 11/01/2008 11/01/2013 Atendimento SUS 15/01/2008 148.099.633,38 147.808.564,78  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0172.024.304 Finep/Nupi 01.06.0376.00 564175 3431/2006-02 28/07/2006 28/07/2010 Aprimorar e Expandir Nupi 31/07/2006 234.325,36 23.369,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0172.024.307 Finep/Nupi 01.06.0376.00 564175 3431/2006-02 28/07/2006 28/07/2010 Aprimorar e Expandir Nupi 31/07/2006 234.325,36 62.731,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0172.024.311 Finep/Nubec 01.08.0246.00 627696 1528/2008-34 27/06/2008 27/06/2010 Matl.Permanente Nubec 04/07/2008 1.500.000,00 1.500.000,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0293.000.000 FNDE-Centro Colaborador  7490/08-11 02/12/2008 31/12/2009 Educação básica 24/12/2008 10.000,00 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0100569660 Finep/CENESP-01.06.0608.01 569660 3653/2006-17 02/10/2006 02/10/2009 Fatores Limt.desemp.atletas 04/10/2006 400.000,00  0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0172024307 Finep/Campi-01.07.0618.00 598418 4317/2007-72 17/12/2007 17/12/2009 Consolidação dos campi 19/12/2007 448.966,60 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0172024311 Finep/Campi-01.07.0618.00 598418 4317/2007-72 17/12/2007 17/12/2009 Consolidação dos campi 19/12/2007 10.563,92 0,00  UNIFESP em andamento
1 Convênio 0142024289 Finep/Campi-01.07.0618.00 598418 4317/2007-72 17/12/2007 17/12/2009 Consolidação dos campi 19/12/2007 68665,48 0,00  UNIFESP em andamento
1 T.Coop. 0172024311 FINEP/CPRT-01.08.0524.00 636845 3579/2008-09 16/12/2008 16/12/2010 Pesquisa Regeneração Tecidos 17/12/2008 961.967,56 0  UNIFESP em andamento
2 Carta 

Acordo
0250.159.999 PNUMA/SVMA/UNIFESP 06/001-14 621665 9885/2006-90 11/02/2007 31/07/2008 capacit., qualif. p/ agentes 

comunitarios
18/03/2008 787.244,25 472.346,54  SPDM/PABSF concluído

2 Convênio 0250.159.999 Conv. Sec. Est. Segipe 100.008/07  1661/2007-18 17/09/2007 31/03/2009 Cooper.Tecnica no Ambito Hosp. 26/09/2007 5.218.979,81 2.290.735,00  SPDM em andamento
4 Convênio 0250.159.999 Conv. Sec. Est. Segipe 100.008/07  10221/2006-62 17/09/2007 31/03/2009 Cooper.Tecnica no Ambito Hosp. 26/09/2007 282.080,19 180.000,00  SPDM concluído
2 Convênio 0250.154.003 Conv. n° 01/2007 - FNS  533/2007-49 12/02/2008 31/12/2008 Atenção Básica a Saúde Indigena  711.353,63 315.698,84  SPDM/PABSF em andamento
2 Convênio 0250.154.003 Conv. n° 30/2004 - FUNASA  3348/2004-63 02/04/2008 31/12/2008 Atenção Básica a Saúde Indigena  755931,37 112.238,64  SPDM/PABSF em andamento
2 T.Contrato 0250.154.003 Termo de Contrato 043/2003  839/2003-71  04/03/2004 28/02/2009 Prestação de Serviços  - Sangue  25.782.746,81 5.246.529,08  COLSAN em andamento
2 Convênio 0250.154.003 Convenio 02/2004 - Matern. Embu  3181/2004-31  31/12/2009 Prestação de Serviços Assist. Hosp.  18.280.000,00 3.600.000,00  SPDM/PIRAJU em andamento
2 Convênio 0250.154.003 Convenio nº 001/SMS/2005  157/2005-21 17/09/2007 30/06/2009 Ger. e Exec.Ativ. Serv. Saude HVJS  143.665.775,38 42.788.449,31  SPDM/HVM em andamento
2 T.Aditivo 0300.915.002 Termo Aditivo 08/07 - FAP  4436/07-25 17/12/2007 31/12/2008 Curso Especialização Informática  37.320,00 37.320,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0300.915.173 Termo Aditivo 09/07 - FAP  4500/07-78 21/12/2007 31/12/2008 CECANE 02/04/2008 2.130.295,00 0,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0113.150.072 Termo Aditivo 09/07 - FAP  4500/07-78 21/12/2007 31/12/2008 CECANE 02/04/2008 7.970,00 0,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0300.915.173 Termo Aditivo 10/07 - FAP  4503/07-10 21/12/2007 31/12/2008 Capacitação para controle social 02/04/2008 245.000,00 0,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0300.915.173 Termo Aditivo 11/07 - FAP  4520/07-49 21/12/2007 31/12/2008 Apoio desenvolvimento PNAE 02/04/2008 328.900,00 0,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0113.150.072 Termo Aditivo 11/07 - FAP  4520/07-49 21/12/2007 31/12/2008 Apoio desenvolvimento PNAE 02/04/2008 9.770,00 0,00  FAP em andamento
2 T.Aditivo 0300.915.173 Termo Aditivo 12/07 - FAP  4512/07-01 01/08/2008 31/12/2009 Curso Especialização educação  288.000,00 0,00  FAP em andamento



6. Previdência complementar patrocinada

Não houve ocorrências no período.

7. Fluxo Financeiro de projetos ou programas financiados com 
recursos externos

Não houve ocorrências no período.

8. Renúncia tributária

Não houve ocorrências no período.

9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de 
renúncia

Não houve ocorrências no período.

10. Operações de fundos

Não aplicável à natureza jurídica da unidade jurisdicionada.

11. Despesas com cartão de Crédito
Tabela x Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas



Fatura Saque
Quantidade Valor Quantidade Valor

2006 239 87.199,51 49 21.386,00
2007 825 171.815,10 459 110.316,00
2008 0 0,00 0 0,00
Sub-Total 259.014,61 131.702,00

(-) Devolução Fatura Devolução Saque
2006    627,60
2007  3.406,73  6.094,12

Total  255.607,88  124.980,28

Limite de utilização total da UG:  600.000,00
Natureza dos gastos permitidos: 339030 / 339039
Valores utilizados por Suprido(Portador CPGF):
Portador: Gastos
267.155.178.94 ALEXANDRE MONTEIRO NEVES 13.577,03
035.908.998.40 ANTONIO FRANCISCO DI SANTO 35.895,83
033.826.658.59 CARMEN LUCIA TAVARES NASSIF 373,44
805.697.578.00 CLAUDIA DOLORES DOS SANTOS 1.171,99
945.416.208.04 DEOLINDA FRANZO 1.647,95
007.560.978.94 HELENA TOMOE TAKAGAKI 600,00
111.305.168.06 ISRAEL BATISTA DO NASCIMENTO 9.292,28
093.053.328.38 JAIR MAROLA 5.858,07
014.232.018.84 JAQUELINE PRANDINI VEIGA 2.996,94
052.839.961.85 JOÃO CARLOS ALVES DUARTE 9.890,06
639.364.618.72 JOAO MARTINEZ VARGAS 21.210,14
093.854.518.39 JOAO TEOFILO DA SILVA 591,46
002.504.368.41 JOSE ANGELO JUSTO ALVAREZ 3.699,01
136.203.588.26 JOSE CARLOS LEONCIO DE SOUZA 3.371,33
634.881.248.00 JOSE DA SILVA MOREIRA 9.919,74
019.786.448.17 JOSE GILBERTO MELETI 23.467,16
041.424.908.93 JOSE MAILHO 22.204,95
338.035.248.90 LEONARDO LUIS SOARES 2.977,11
022.620.238.08 MALVINA ASSUNTA ALCALDE 3.502,87
113.112.728.52 MARCELO EDUARDO DA COSTA 4.842,18
100.839.158.18 MARCIA CRISTINA FAGUNDES 999,15
765.461.108.06 MARCIA MATTOS MARQUES 10.799,00
387.203.708.06 MARIA LEOCADIA COSTA VIALE 7.894,90
053.773.198.93 MIRIAN JUNE COSTA DE CAMARGO 5.490,50
873.119.418.49 NILCE MANFREDI 2.809,47
107.448.408.80 REBECA BLECHER VEISER 3.737,76
003.164.418.05 ROMILDO FREZATTI BARREIROS 1.395,45
147.889.058.41 ROSANE CRISTINA PIEDADE TAMADA 19.656,38
043.654.018.58 RUBENS FARIA LIMA 600,00
130.185.558.80 SANDRA VIEIRA DE PAULA 834,01
095.640.088.40 SEDNA AMALIA FERREIRA SOARES 32.638,93
111.991.368.32 SOLANGE MONTOSA DA SILVA 1.378,59
103.057.328.03 SORAYA SOUBHI SMAILI 1.498,40
332.332.308.42 ULISSES SILVA JORGE 5.377,00
578.451.908.53 ULYSSES FAGUNDES NETO 52.775,59
943.909.168.15 VALDELICE RIBEIRO DOS SANTOS 1.772,35
086.305.088.33 VALDICE PEREIRA DOS SANTOS 5.826,64
135.551.838.50 VALDIR SANTANA RAMOS 13.500,00
289.774.618.12 VICTOR PIOVEZAN 2.153,00
113.980.038.83 VIRGILIO GUSTAVO DA SILVA 31.563,32
083.524.848.85 WADERCI RUIZ BRAGA 798,18



12. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno

Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às recomendações 
do órgão ou unidade de controle interno expedidas no exercício ou as justificativas 
para o caso de não cumprimento, conforme disposto abaixo.

1.   Número do relatório;
         Nº 208471

2.   Descrição da recomendação:

1-  Utilização do Cartão de Pagamentos  do Governo Federal  para cobrir 
gastos  de  despesas  previsíveis  e  de  natureza  patrimonial,  além de  uso 
indiscriminado da modalidade saque.

2-  Ausência  de  motivação  e  formalização  inadequada  no  processo  de 
concessão e prestação de contas de diárias.

3- Despesas com locação em imóveis sem utilização ou sendo utilizados 
por terceiros.

4- Enquadramento inadequado no que se refere as dispensas e convites de 
licitação, ocasionando fracionamento de despesa

5-  Participação  da  UNIFESP  em  convênios  não  relacionados  com  sua 
atividade-fim,  com  exposição  a  risco  de  responsabilização  trabalhista  e 
médica e ainda na condição de interveniente em favorecimento a entidade 
mantenedora.

6-  Limitação de escopo do trabalhos executados pela unidade de Controle 
Interno da SFC por não serem disponibilizados os documentos requeridos.

7-  Pagamentos efetuados a servidores públicos por prestação de serviços 
ou  produtos  em  seu  nome  ou  para  pessoa  jurídica  na  qual  possua 
participação  societária,  com  indícios  de  favorecimento  na  execução  de 
convênio.
8-  Irregularidades  no  pagamento  de  Adicionais  de  Insalubridade  e 
Periculosidade.

9- Gastos evitáveis no pagamento de auxílio-transporte. Recusa na adesão 
ao Sistema "Bilhete Único".



10-  Acumulação  de  cargos/funções  com  carga  horária  incompatível  de 
servidores  da  UNIFESP  com  vínculos  trabalhistas  com  a  SPDM. 
Manutenção de irregularidade.
11-  Cerceamento aos trabalhos de auditoria sobre servidores acumulando 
cargos,  excedendo 60 horas de trabalho semanais.  Não atendimento  às 
solicitações de informações.

12 - Acumulação de cargos públicos com jornadas de trabalho superiores às 
permitidas pela legislação e jurisprudência dos tribunais.

13-  Ausência da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 
Interna(RAINT)  de  2007,  e  do  Plano  Anual  de  Atividades  de  Auditoria 
Interna (PAINT)de 2008.

3. Providências adotadas.

1- Atualmente o Cartão de Pagamento do Governo Federal  (CPGF) não 
está  sendo  utilizado  na  modalidade  saque,  em atendimento  ao  Decreto 
6370 de 1º de fevereiro de 2008. A orientação aos usuários será de uso 
para  suprir  as  necessidades eventuais  e  utilizado através de ferramenta 
informatizada  que  permitirá  o  acompanhamento  contínuo  dos  gastos 
efetuados  pelos  usuários  do  cartão  pelas  áreas  Contábil  e  de  Auditoria 
Interna.

2  -   Etapa  1 - Concordamos  com  as  recomendações  e  providências 
apontadas  no  relatório  208471/2008.  Adotaremos  as  recomendações 
contidas no referido relatório e para tanto, primeiramente providenciaremos 
informativo sobre  a  obrigatoriedade  de  apresentação  de  documentos  
comprobatórios como convites, documentos convocatórios, programações,  
certificados ou "folders", de forma a comprovar o deslocamento do servidor  
para que possamos anexar nas PCd”s;

Etapa 2 - Termo de Compromisso e Responsabilidade com a ciência do 
Solicitante  de  Passagens  e  Diárias,  quanto  às  exigências  para  
cumprimento da legislação sobre a matéria (Decreto 5.992/2006), como os 
bilhetes de passagens aéreas e os cartões de embarque. Este Termo será 
parte  integrante  do  formulário  de  Pedido  e  concessão  de  passagens  e 
diárias, que deverá vir assinado pelo requerente; 

Etapa 3 - Cumprir a implantação do Sistema de Concessão de Diárias e  
Passagens – SCDP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
de  acordo  com  o  disposto  no  artigo  12-A  do  Decreto  nº  5.992,  de 
19/12/2006,  incluído pelo Decreto nº  6.258/2007. Com a utilização deste  
Sistema  regularizaremos  todos  os  procedimentos  recomendados  e 
poderemos  sanar as falhas apontadas no relatório 208471/2008.



3-  A  UNIFESP  está  localizada  no  bairro  da  Vila  Clementino,  onde 
permanentemente  busca  espaços  de  locação  disputando-os  com  novos 
moradores e comerciantes que procuram fixar-se, fazendo com que haja um 
pequeno  número  de  imóveis  disponíveis  na  região.  Essa necessidade é 
decorrente da intensa atividade de pesquisa, ensino e assistência à saúde 
que ela desempenha. A UNIFESP busca, sobretudo, prédios para promover 
maior adensamento de ocupação, mas cujos proprietários muitas vezes não 
aceitam locá-los à Universidade Pública. Nessas circunstâncias e em caso 
de forte necessidade, resta apenas a possibilidade da locação ser realizada 
pela SPDM, Associação mantenedora do Hospital São Paulo, com a qual 
mantém estreita relação de objetivos de ensino.  Vale lembrar que a origem 
é única e o Hospital São Paulo é o hospital universitário da UNIFESP.

Assim, a UNIFESP e a SPDM, de longa data, complementam-se tanto na 
cessão de funcionários, espaço, na compra de equipamentos para ensino e 
assistência, espaços de pesquisa, assim como na locação de espaços para 
Departamentos  e  Disciplinas  da  Universidade.  Vários  exemplos  dessa 
complementaridade podem ser citados. O primeiro deles estabeleceu-se em 
1956, no momento da federalização da Escola Paulista de Medicina, onde a 
SPDM cedeu o Hospital São Paulo para ser o hospital-escola da Faculdade 
de  Medicina  (citado  inclusive  na  lei  de  federalização)  Esta  cessão 
permanece até hoje! O mesmo ocorreu com a cessão do prédio localizado à 
Rua Napoleão de Barros, n.º 754, que a SPDM cedeu à Escola Paulista 
para albergar até hoje a Faculdade de Enfermagem. Citamos ainda o prédio 
localizado à Rua Napoleão de Barros, 800, que abriga do Departamento de 
Diagnóstico  por  Imagem  da  UNIFESP  e  o  centro  esportivo  da  Atlética, 
utilizado pelos alunos da UNIFESP. 

Mais recentemente, entre outros, a SPDM locou os seguintes espaços para 
atividades acadêmicas da UNIFESP: Rua Loefgreen, 1682, Rua Estado de 
Israel,  289,  Rua  Coronel  Lisboa,  849  e  Rua  Borges  Lagoa,  1341, 
perfazendo uma despesa de locação de R$ 85.006,83 (oitenta e cinco mil 
seis  reais  e oitenta  e três centavos).  Em particular,  o  proprietário  desse 
último imóvel, sede do Departamento de Medicina Preventiva, declarou não 
aceitar a locação em nome da Unifesp, conforme documento anexo. Como 
contrapartida  dessas  locações  a  Unifesp  passou  a  pagar  o  aluguel  do 
imóvel sito à Rua Diogo de Faria 1036, no valor de R$ 52.323,92 (cinqüenta 
e dois mil  trezentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos),  que 
alberga a Administração do Hospital Escola da Unifesp - Hospital São Paulo 
– onde estão inseridas as Divisões de Tesouraria, Contabilidade, Recursos 
Humanos, além de salas de capacitação e treinamento, que são utilizadas 
para ministrar cursos aos servidores da Unifesp e  funcionários do Hospital 
São  Paulo.  Remarque-se,  entretanto,  que  o  balanço  financeiro  dessas 
ações se dá em favor da Unifesp, com ganhos mensais de R$ 32.682,91 
(trinta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

Vale  ainda ressaltar  que,  o  próprio  Ministério  da Educação reconhece o 
vínculo existente entre a Unifesp e a SPDM uma vez que em 2003 e 2005 
liberou 1484 vagas para cargos diversos, onde o provimento dos cargos 
deveria ser feito exclusivamente no âmbito do Hospital São Paulo, conforme 
Portarias sobre Hospitais Universitários n.º 945, de 30 de abril de 2003 e n.º 
2.557, de 15 de julho de 2005.



De  acordo  com  esse  estreito  vínculo,  temos  atualmente  servidores 
UNIFESP contratados por concurso público trabalhando diuturnamente no 
Hospital São Paulo.   

Parece-nos assim, que solicitar a devolução do aluguel do imóvel da Rua 
Diogo de Faria 1036 seria de todo injusto e com grave imposição de mais 
gastos à SPDM, mantenedora do Hospital São Paulo. 

Permitimo-nos, portanto, discordar da recomendação de ressarcimento dos 
valores de aluguéis à Unifesp que a CGU aponta nessa recomendação.

Por outro lado concordamos com o fato de que a troca de responsáveis 
pelas locações gera dificuldades administrativas e de difícil verificação ao 
longo do tempo. Assim, em concordância com a CGU, a Unifesp analisará 
os imóveis que estão alugados nos nomes das duas entidades e procederá, 
desde  que  possível,  à  troca  do  nome  dos  contratos  de  locação.  Essa 
providência se dará no prazo de 2 anos. No caso desse imóvel em particular 
já  foram  tomadas  iniciativas  para  que  a  titularidade  seja  alterada.  Os 
documentos  serão  encaminhados  assim  que  concretizada  a  alteração 
contratual.

RECOMENDAÇÃO: 002
Concordamos em parte com a CGU. Instituímos Comissão de Sindicância 
para apuração de responsabilidades pela locação do imóvel. A nosso ver, 
caberá à comissão decidir sobre eventuais irregularidades e imputar penas. 
Essa providência já foi tomada conforme comprova a Portaria nº 1539. 

RECOMENDAÇÃO: 003
Concordamos com a CGU. O imóvel da Rua Borges Lagoa 504-508 já está 
sendo  ocupado  pelo  Departamento  de  Dermatologia  da  Unifesp  e  as 
reformas necessárias serão realizadas com o imóvel ocupado. O prédio da 
Rua Borges Lagoa 570-578 será destinado ao Departamento de Psiquiatria 
da Unifesp e sua reforma já foi iniciada. Finalmente, o prédio da Rua Pedro 
de  Toledo  394  já  se  encontra  ocupado  pelo  Departamento  de 
Fonoaudiologia que alberga o curso de mesmo nome. Sua reforma se dará 
também com o prédio ocupado

4- Conforme registrado no Plano de Providências do relatório de 2006 – nº 
189691  -  Item  6.1.3.1,  o  Departamento  de  Importação  e  Compras 
juntamente  com  o  Departamento  Administrativo  –  Almoxarifado  e  o 
Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura – Serviços e Almoxarifado, 
têm  envidado  todos  os  esforços  na  programação  com  relação  às 
necessidades previsíveis dos materiais de uso comum e serviços da área 
de  engenharia,  realizando  licitações  principalmente  na  modalidade  de 
Pregão no Sistema de Registro de Preços, para minimizar ao máximo as 
fragmentações e fracionamentos através de dispensa de licitação.
Estas  atividades  de  licitação  podem  ser  verificadas  através  da  relação 
abaixo, que é uma amostra do que vêm sendo praticado desde final do ano 
de 2006, durante todo o ano de 2007 e principalmente no primeiro semestre 
de 2008.



ITEM MATERIAL PROCESSO LICITAÇÃO
01 EQUIP. INFORMÁTICA (DATA SHOW) 9482/06-30 PR 284/2006
02 EQUIP. INFORMÁTICA (SERVIDOR/NO-BREAK) 2478/06-51 PR 132/2006
03 EQUIP. INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) 3989/06-80 PR 216/2006
04 EQUIP.INFORMÁTICA (RACK/PATCH PANEL-REDE) 2475/06-15 PR 131/2006
05 EQUIP. INFORMÁTICA (SWITCH 24 P/ 48P-REDE) 2147/06-19 PR 036/2007
06 MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO) 8999/06-10 PR 252/2006
07 MICROCOMPUTADORES E MONITORES LCD 956/207-69 PR 068/2007
08 NOTEBOOKS 1921/06-66 PR 217/2006
09 TONNER  (COPIADORAS CANON) 0302/07-35 PR 028/2007
10 TONNER  (COPIADORAS SHARP) 1209/07-48 PR 084/2007
11 REVELADOR /GRAMPOS  (COPIADORAS SHARP) 1209/07-48 PR 201/2007
12 CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO (MARCENARIA) 8981/06-18 PR 311/2006
13 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ALVENARIA) 9252/06-71 PR 288/2006
14 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ALVENARIA) 9252/06-71 PR 124/2007
15 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA) 4278/06-22 PR 317/2006
16 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA) 9250/06-81 PR 287/2006
17 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA) 9250/08-81 PR 077/2007
18 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (PINTURA) 9251/06-26 PR 286/2006
19 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (INSUMOS) 9247/06-68 PR 285/2006
20 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (INSUMOS) 9247/06-68 PR 071/2007
21 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (MARCENARIA) 9248/06-11 PR 290/2006
22 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO) 9249/06-57 PR 291/2006
23 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO) 9249/06-57 PR 098/2007
24 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA/REFRI) 8993/06-34 PR 319/2006
25 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (FERRAMENTAS) 9254/06-60 PR 066/2007
26 SERVIÇO GERAL MANUTENÇÃO CAMPUS SANTOS 2441/06 - 12 PR 006/2007
27 MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DISCIPLINA 0283/07 - 47 PR 031/2007
28 MATERIAIS INFORMÁTICA (FITAS IMPRESSORAS) 0333/07 - 96 PR 018/2007
29 MOBILIÁRIO PARA ANFITEATRO 0456/07 - 27 PR 033/2007
30 SERVIDOR PARA VOIP E OUTROS 0236/07 - 01 PR 035/2007
31 STUDIO 8.0 MAC/WIN E OUTROS SOFTWARES 0281/07 - 51 PR 044/2007
32 MOBILIÁRIO EM COMPENSADO DE VIROLA 0986/07 - 75 PR 070/2007
33 EQPTOS INFORMATIZADOS PARA SEGURANÇA 1133/07 - 51 PR 076/2007
34 REMOÇÃO ESTUQUE / DESCUPINIZAÇÃO 8987/06 - 87 PR 081/2007
35 AQ PLACA MÃE INTEL E OUTROS 1964/07 - 22 PR 160/2007
36 PINTURA INTERNA/EXTERNA VÁRIOS IMÓVEIS 2599/08-54 PR 129/2008
37 PINTURA INTERNA/EXTERNA GERAL 2327/07-73 PR 020/2008
38 SERVIÇOS DE GESSO EM GERAL 0854/08-24 PR 108/2008
39 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA) 1913/07-09 PR 015/2008
40 SERVIÇOS DE SERRALHERIA GERAL 3161/07-11 PR 019/2008
41 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA) 2358/08-13 PR 135/2008
42 NOVA PRUMADA ELÉTRICA ED CIENC BIOMÉDICA 3367/07-32 TP 002/2008
43 REFORMA DOIS AUDITÓRIOS ENFERMAGEM 2851/08-25 TP 004/2008
44 REFORMA GALPÃO P/ LABORATÓRIO QUIMICA 25081/08-99 TP 007/2008
45 RETÍFICA E TROCA DO COOLER DO SCHILLER 4296/07-95 PR 004/2008
46 SOFTWARE SPSS FOR WINDOWS 3840/07-81 PR 013/2008
47 PINTURA INTERNA/EXTERNA ESCOLA ENFERMAG 0072/08-95 PR 014/2008
48 AQ. POINT MULTIPOINT SIST WIRELESS 3842/07-71 PR 081/2008
49 AQ DISJUNTOR PARA CABINE PRIMÁRIA 1443/08 - 56 PR 076/2008
50 SERVIÇOS ENLACES PONTO A PONTO (REDE) 3939/07 - 83 PR 086/2008
51 AQ SERVIDOR PARA RACK 2Us E OUTROS 1452/08 - 57 PR 101/2008
52 AQ FONTE ATX XPC 500 W E OUTROS 0922/08 - 55 PR 102/2008
53 AQ ANTIVIRUS ANTISPYWARE P/ DESK E SERVID 2346/08 - 81 PR 161/2008



ITEM MATERIAL PROCESSO LICITAÇÃO
54 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) 3350/07- 85 PR 034/2008
55 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO VINILICO 2253/07- 75 PR 035/2008
56 FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DIVISÓRIA NAVAL 2254/07 - 10 PR 036/2008
57 MARCENARIA ARMÁRIOS E BANCADAS LABORAT 25014/08-74 PR 039/2008
58 AQ LUMINÁRIAS DE EMBUTIR E LÂMPADAS 1154/08 - 57 PR 063/2008
59 MATERIAIS INFORMÁTICA (CARTUCHO/TONER) 1866/08 - 76 PR 074/2008
60 AQ FITA CARTRIDGE PARA BACKUP SERVIDOR 1453/08 - 91 PR 077/2008
61 AQ HARDDISK 146 GB HOT PLUG 4023/07 - 41 PR 092/2008
62 TONER / TAMBOR / GRAMPO P/ COPIADORAS 2607/08 - 62 PR 126/2008
63 AQ CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP E OUTRAS 2372/08 - 17 PR 177/2008

5 -  A  UNIFESP e  a  SPDM,  como já  foi  exaustivamente  explicado,  têm 
origem comum. Realizada a federalização da Universidade optou o governo 
federal à época, em manter o Hospital Universitário sob o abrigo de uma 
instituição  privada,  filantrópica,  responsável  por  toda  a  execução  dos 
convênios relativos ao atendimento na área de saúde.

Com base  nessa  construção  de  origem a  SPDM tornou-se  realmente  o 
braço executor de convênios da UNIFESP.

Importante  para  o  entendimento  da  questão  seria  frisar  que  esse 
reconhecimento  ultrapassa  a esfera  da  compreensão interna  e  todos  os 
órgãos estaduais e municipais ligados à área de saúde, firmam convênios 
com a UNIFESP com consciência de que a SPDM assumirá a execução do 
atendimento,  vez  que  esse  atendimento  é  realizado  através  do  Hospital 
Universitário que congrega tanto a parte cirúrgica como a de controle de 
internação,  pronto  socorro,  retaguarda  do Plano  de  Saúde da  Família  e 
atendimento  ambulatorial,  onde  também  alunos  têm  aula,  residentes 
desenvolvem as  atividades  práticas  típicas  da  residência  médica  e  pós-
graduandos pesquisam e elaboram suas teses.

Portanto, esse processo de atendimento não está dissociado do processo 
de  ensino  e  pesquisa,  pois  dentro  do  atendimento  prestado pela  SPDM 
encontram-se trabalhando, em processo de formação, alunos, residentes, 
pós-graduandos, etc.

O Hospital Universitário é indiscutivelmente a fonte de formação prática de 
alunos,  que  na  área  de  saúde  não  podem  prescindir  de  um  hospital 
universitário  para  atingir  excelência  no  processo  de  apreensão  de 
conhecimento específico.

Ocorre que por se tratar de universidade de saúde, por força da portaria 
Interministerial (MEC/MS) nº 22/99 a UNIFESP se tornou gestora do SUS. 
Evidentemente que para poder continuar a cumprir seus objetivos de ensino 
e extensão a UNIFESP tem com a SPDM vários convênios específicos de 
repasse  de  verba  destinados  a  manter   programas  assistenciais  de 
interesse conjunto.

O  convênio  SPDM x  UNIFESP apontado  como exemplo  pela  CGU,  diz 
respeito ao atendimento do programa de Saúde Indígena, que  a UNIFESP 



tem  expertise  de  mais  de  quarenta  anos  e  desse  trabalho  nasceram 
inúmeros  trabalhos  científicos,  publicações  etc.  Esse  convênio  atende 
índios dentro da estrutura do PSF e é de extrema relevância social e é de 
evidente interesse da UNIFESP desenvolvê-lo conjuntamente com a SPDM.

Todavia em razão dos apontamentos da CGU e do TCU, paulatinamente a 
relação  SPDM  X  UNIFESP,  vem  sendo  reconstruída  para  que  as 
instituições definam com clareza o papel  que cada uma desenvolve nos 
convênios.

No entanto, esse encaminhamento para da lavratura de novos convênios, 
por vezes encontra resistência dos próprios parceiros (Estado e Município) 
que se recusam a modificar seus padrões de minutas de convênios, o que 
demanda  tempo  de  convencimento,  reuniões  e  discussões  sobre  as 
cláusulas dos novos ajustes.

Enquanto isso não se concretiza a UNIFESP e a SPDM tentam se adequar 
de forma isolada, para que o serviço de atendimento não venha a sofrer 
solução de continuidade. 

Como prova do trabalho que vem sendo desenvolvido, os convênios do PSF 
já  foram alterados  e  a  SPDM figura  atualmente,  como  Conveniada  e  a 
UNIFESP como Interveniente apenas para resguardar seus interesses de 
ensino e pesquisa nos projetos. 

6- Transcrevemos os itens constantes do relatório anexo I ao relatório nº 
208471 com as respectivas respostas e documentos comprobatórios.

“-  Comprovantes (notas fiscais,  recibos,  etc.)  que comprovassem a 
efetiva aplicação de contrapartida do Convênio 01.03.0063.00 - Ref.  
0641/02, nem tampouco os documentos referentes à contrapartida do  
Convênio 23.02.0038.00 - Ref. 0943/01. (recomendação 05 do item 
6.1.2.3 do Plano de Providências)”;

R. No que se refere aos documentos relativos à contrapartida do Convênio 
01.06.0063.00 – Ref. 0641/02 informamos que encontramos inconsistência 
no  valor.  Em  2002  foi  solicitada  à  FINEP,  por  petição,  a  alteração  do 
Convenente de UNIFESP para CEPEP e do valor da contrapartida de R$ 
531.523,00 para R$ 426.207,00. Ocorre que a FINEP apreciou o pedido, 
porém somou os valores da contrapartida perfazendo por erro, um total de 
R$ 957.729,00. Atualmente a FINEP está analisando o pedido de redução e 
adequação na contrapartida para o valor de R$ 426.207,00 e tão logo nos 
autorize,  enviaremos os comprovantes da aplicação do referido valor.  (6: 
Item do relatório de auditoria 6.1.2.1 – Constatação “2006”).
Enviamos os documentos da contrapartida do Convênio 23.02.0038.00 – 
Ref.  943/01  anexos,  readequados  após  recomendação  dos  Técnicos  da 
FINEP em visita “in loco”. 



“-  Documentos  que  comprovassem  providências  apuratórias  na 
contratação das obras de ampliação da Disciplina de Cirurgia da Mão.  
(recomendação 02 do item 6.1.5.1 do Plano de Providências)”;

R. Informamos que foi instaurada sindicância através da Portaria nº 1542 de 
12 de agosto de 2008 e o laudo pericial está em andamento. 

“-  Documentos  que  comprovassem  providências  apuratórias  em 
relação  à  irregularidade  na  execução  de  recursos  relativos  ao 
Convênio 41/2005.  (recomendação 01 do item 6.1.5.1  do Plano de 
Providências)”;

R. Conforme a Portaria 1570 de 15 de agosto de 2008 nomeando comissão 
de sindicância para apurar as irregularidades na execução dos recursos do 
Convênio 41/2005. 

“-  Documentos  que  comprovassem  providências  apuratórias  em 
relação ao item 6.2.1.1 do Plano de Providências”;

R.  Foi  solicitada  a  devolução  de  todos  os  valores  pagos  referente  aos 
processos  23089.000914/2005-66,  23089.001407/2005-40, 
23089.001081/2005-51 para ressarcimento ao erário.

“-  Documentos  de  revisão  de  reajustes  referentes  aos  Convênios 
firmados  com o  MEC/SESU (recomendação 04 do  item 6.1.2.1  do  
Plano de Providências)”;

7- Recomendação 001: A UNIFESP procedeu levantamento e constatou a 
inexistência de  acumulação de cargos, uma vez que as entidades citadas, 
SPDM e PSF, não são públicas, portanto não há acumulação de cargos 
públicos na forma prevista pelo artigo 37 da Constituição Brasileira. 
Os  servidores  vêm  cumprindo  sua  jornada  de  trabalho,  exercendo 
regularmente suas atividades na Instituição e caso tenham outra atividade 
privada fora de seus horários,  não cabe à UNIFESP cerceá-las,  por não 
haver amparo legal para tanto.

Recomendação 002 A : referente as empresas que possuem em seu quadro 
societário servidores públicos, como forma de solucionar a questão estamos 
elaborando  termo  de  comprometimento  que  deverá  ser  assinado  pela 
empresa contratada declarando não ter servidores públicos em seu quadro 
societário,  em razão do Departamento de Importação e Compras não ter 
acesso  direto  ao  SIAPE  para  cruzamento  de  dados  com  a  rapidez 
necessária.

Quanto à empresa Verigi Cons. em Saúde Ltda trata-se de equívoco, pois 
seus sócios não são servidores públicos. 

Recomendação  002  B:  A  empresa  “STEMTI  SERVIÇOS  TECNICOS 
ESPECIALIZADOS  EM  MAMOGRAFIA  E  TOMOGRAFIA  POR  IMAGEM 
LTDA” não presta serviços a Instituição desde dezembro de 2006. Para os 
novos  contratos  será  adota  uma  nova  sistemática  de  controle  visando 
atender a recomendação. 



8- Quando foi publicada a Orientação Normativa nº 04, de 13 de julho de 
2005, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, nossa instituição 
contava com apenas 1 campus -  São Paulo, e a partir de outubro de 2005, 
foi instalado um novo campus -  Baixada Santista, totalizando em dezembro 
de 2005 aproximadamente 4.664 servidores.

Em 2006 passamos para 4 campi, com a inclusão de Guarulhos e Diadema, 
ampliando nossa força de trabalho para cerca de 4948 servidores e a partir 
de 2007 passamos para 5 campi com a instalação do campus São José dos 
Campos. 

Em  2006  seguindo  recomendação  dessa  CGU,  iniciamos  através  do 
SESMT a avaliação dos ambientes de trabalho dos servidores com vistas à 
elaboração do Laudo Ambiental, e devido ao restrito número de servidores 
capacitados para a emissão do citado laudo e a falta de estrutura à época, 
poucos laudos foram emitidos.

Em 2007 com a mudança do SESMT para nova estrutura, possibilitou uma 
melhora considerável nas condições de trabalho dos servidores ali lotados 
e,  além disso,  conseguimos atingir  a  86% da comunidade em relação a 
emissão do Laudo Ambiental, apesar do não aumento de servidores, já que 
até a presente data o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não 
nos  autorizou  a  contratação  de  médicos  do  trabalho  ou  de  técnico  de 
segurança do trabalho.

Vale  ressaltar  ainda,  que  muitos  laudos  foram reavaliados  em razão  da 
alteração  da  Orientação  Normativa  nº  4/2005,  no  que  diz  respeito  à 
comutatividade de adicionais, por conta da Orientação Normativa nº 05, de 
27 de agosto de 2007, do mesmo Ministério.

Resta-nos  a  análise  de  ambiente  de  trabalho  que  comportam 
aproximadamente  1182  servidores,  que  esperamos  nos  próximos  oito 
meses concluirmos a tarefa.

Priorizaremos  para  que  em  2  (dois)  meses  sejam  emitidos  os  laudos 
ambientais referentes as unidades organizacionais apontadas no relatório 
189691 – Exercício 2006 dessa Coordenadoria.

Aproveitamos a oportunidade para retificar a informação prestada em abril 
último, quando da resposta ao item “e” da SA 208471/08/2008, no que se 
refere  aos  servidores  Matrícula  SIAPE Nº  1139474  e  1136419,  que  por 
equívoco informamos que não dispúnhamos de laudo ambiental, mas já a 
época haviam sido emitidas as Portarias nºs 3227/2006 e 3367/2006, que 
juntamos ao presente, assim como os respectivos laudos ambientais. 

Quanto  a  devolução  ao  erário  não  cabe  nesses  dois  casos,  porque  os 
servidores desde outubro de 2006, estavam com o pagamento do adicional 
de  insalubridade  suspensos  e  os  laudos  emitidos  corroboram  com  a 
suspensão providenciada.



9- Conforme informamos à auditoria de avaliação da gestão de 2007, por 
meio  do  OF/DRH/  Nº  1150/2008,  fizemos  o  recadastramento  que  foi 
efetivado nos meses de setembro/outubro/2007, conforme recomendado no 
relatório 189691 e implantamos o Bilhete Único no mês de Novembro de 
2007, mas devido aos constantes congestionamentos ocorridos na cidade 
de  São  Paulo,  conforme  comprovamos  pelos  documentos  anexados  ao 
mesmo,  que  obrigaram  os  nossos  servidores  a  complementarem  as 
despesas  com  o  seu  deslocamento  para  o  trabalho,  retornamos  à 
concessão  do  auxílio  transporte,  com  base  no  transporte  efetivamente 
utilizado nos deslocamentos residência - trabalho – residência, de acordo 
com  a  autorização  do  Pró-Reitor  de  Administração,  por  meio  do  ofício 
OF/RH/UNIFESP nº 1891/2007.
Os servidores públicos federais, através da Medida Provisória 26.165-36, de 
23 de agosto de 2001, passaram a ter direito do “Auxílio Transporte”, assim 
disciplinado:

“Art. 1o  Fica  instituído  o  Auxílio-Transporte  em pecúnia,  pago  pela  
União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial  
das  despesas  realizadas  com  transporte  coletivo  municipal,  
intermunicipal  ou  interestadual  pelos  militares,  servidores  e 
empregados públicos da Administração Federal  direta,  autárquica e 
fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os  
locais  de trabalho e vice-versa,  excetuadas aquelas realizadas  nos 
deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a 
jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou 
especiais.” (grifo nosso)

O legislador prevê ainda que:

“§ 2o  O  valor  do  Auxílio-Transporte  não  poderá  ser  inferior  ao  valor  mensal  da 
despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante do 
seu enquadramento em tabela definida na forma do disposto no art. 8o.”(grifo nosso)

O “Auxílio–Transporte” deve ser pago para cobrir a despesa efetivamente realizada 
com  o  transporte  da  residência-trabalho-residência  e,  pago  antecipadamente  a 
realização da despesa, cabendo apenas, como exceção, o disposto no artigo 5º da 
cita MP, que transcrevemos:

“Art. 5o  O pagamento  do  Auxílio-Transporte  será  efetuado  no  mês 
anterior ao da utilização de transporte coletivo, nos termos do art. 1o,  
salvo nas seguintes hipóteses, quando se farão no mês subseqüente:

        I - início  do  efetivo  desempenho  das  atribuições  de  cargo  ou 
emprego,  ou  reinício  de  exercício  decorrente  de  encerramento  de 
licenças ou afastamentos legais;

        “II - alteração  na  tarifa  do  transporte  coletivo,  endereço 
residencial,  percurso ou meio de transporte utilizado,  em relação à 
sua complementação.” (grifo nosso)

 A dúvida que pairou no âmbito da implantação do Bilhete Único foi a de como 
legalmente pagar àquele servidor que gastar no seu deslocamento valor superior 



ao creditado no Bilhete Único, uma vez que o governo municipal de São Paulo não 
oferece recibo de compra de passagens/bilhetes.

Como “prever” o gasto superior à efetivamente paga no Auxílio-Transporte, já que 
se  pagarmos  ‘a  posteriori’  estará  infringindo  o  disposto  no  artigo  5º  da  MP 
2.165/2001 Ato ilegal do gestor sujeita as penalidades da lei.

Justifica-se a dúvida de procedimento, pois a cidade de São Paulo, como foi dito, 
sofre  de  problemas  de  congestionamento  que  acabam  por  tornar  rotineira  a 
impossibilidade do trabalhador em cumprir sua jornada dentro das duas horas que 
estavam previstas.

E tanto isso é fato que o próprio Governo Municipal determinou a ampliação para três 
horas ao invés de duas  aplicadas ao Bilhete Único o que por certo permite cobrir, 
satisfatoriamente, a grande maioria dos deslocamentos dos servidores da UNIFESP.

10- A UNIFESP procedeu levantamento e constatou a inexistência de  acumulação de 
cargos, uma vez que as entidades citadas, SPDM e PSF, não são públicas, portanto 
não  há  acumulação  de  cargos  públicos  na  forma  prevista  pelo  artigo  37  da 
Constituição Brasileira. 

Os servidores vêm cumprindo sua jornada de trabalho, exercendo regularmente suas 
atividades na Instituição e caso tenham outra atividade privada fora de seus horários, 
não cabe à UNIFESP cerceá-las, por não haver amparo legal para tanto.

11-  Referente  às  servidoras  de  matrículas  nº  0604779  e  0602749,  a  Instituição  
encaminhou  em  30.05.08  as  informações  solicitadas  no  processo  nº 
04500.005568/2006-31 pela auditora chefe da Auditoria de Recursos Humanos, da 
Secretaria  de  Recursos  Humanos  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e 
Gestão  que  apura  desde  2006,  quanto  a  regularidade  da  acumulação  de  cargos  
dessas servidoras.  Juntamos ao presente  cópia  do citado encaminhamento  o que 
comprova que estamos acompanhando o desenvolvimento do processo em questão.

12-  A Lei nº 6.932, de 04/04/1981 e a Lei nº 11.381, de 1º/12/2006 disciplinam a 
figura  do  “Médico  Residente”  enquanto  aluno  de  pós-graduação,  sua  carga 
horária semanal e o valor da sua bolsa, como salientam a seguir:

1-  Médico  Residente  é  uma modalidade  de  ensino  de  pós-graduação,  claramente 
disposto no artigo 1º da Lei nº 6.932/81

“Art. 1º. A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-
graduação,  destinada  aos  médicos,  sob  a  forma  de  cursos  de  
especialização,  caracterizada  por  treinamento  em  serviço,  
funcionando  sob  a  responsabilidade  de  instituições  de  saúde,  
universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de  
elevada qualificação ética e profissional.” (grifo nosso)

2-  A carga horária  semanal  de estudo e de plantão do aluno de pós-graduação - 
Médico Residente, está definida na Lei nº 6.932/81 em seu artigo 5º, e parágrafos, 



“Art. 5º.”. Os programas dos cursos de Residência Médica respeitarão  
o  máximo  de  60  (sessenta)  horas  semanais,  nelas  incluídas  um 
máximo de 24 (vinte quatro) horas de plantão.

§ 1º.  O médico residente fará jus a um dia de folga semanal  e  a  30 (trinta)  dias  
consecutivos de repouso, por ano de atividade.

§ 2º.  Os programas dos cursos de Residência Médica compreenderão, num mínimo 
de 10% num máximo de 20% de sua carga horária, atividades teóricas-práticas, sob a  
forma de sessões atualizadas, seminários, correlações clínico-patológicas ou outras,  
de acordo com os programas pré-estabelecidos.”



3- Na Lei nº 11.381/2006, o valor da bolsa foi assim definido em seu art. 1º:

“Art. 1o. O art. 4o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art.  4o  Ao  médico  residente  será  assegurada  bolsa  no  valor  
correspondente a R$ 1.916,45 (mil, novecentos e dezesseis reais e  
quarenta e cinco centavos), em regime especial de treinamento em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais”.
... “(NR)”.
Art. “2o. Esta Lei produzirá efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro  
de 2007.”.

Se o “Médico Residente” é aluno de pós-graduação, não detém cargo público na 
forma estabelecida pelo inciso II do artigo 37 da Constituição, portanto não há o que 
se imputar a ele a aplicação da Acumulação de Cargo, uma vez que, repito, não 
detém cargo público.

A inserção do cadastro do “médico residente” no sistema SIAPE é obrigatória, uma 
vez que sua bolsa é paga pela União. Quando do cadastramento, caso o acadêmico 
detenha cargo público federal a sua inserção não é concluída, o sistema a rejeita até 
que seja regularizada a situação junto ao órgão para qual presta atividades, ou que 
faça a devida opção pela Bolsa ou pelo cargo ocupado. Caso o vínculo seja com 
órgão não federal  o sistema emite um alerta para que a administração tome as 
devidas precauções, exemplo confirmar o vínculo e solicitar a declaração de horário 
do outro órgão público. 

Na condição de aluno, e percebendo a bolsa remuneratória, dada a elevada carga 
horária de estudos em serviço já que devem cumprir 60 horas semanais, cabe aos 
coordenadores da residência nesta instituição zelar pelo cumprimento desta carga 
horária,  que facilmente pode ser comprovada dada a exaustiva carga de estudo 
prestada por esses profissionais.

13-  O Plano Anual  de Atividades de Auditoria  Interna (PAINT) para o exercício  de 
2008,  seguiu  anexo a esse plano de providencia para à apreciação desta CGU - 
Regional no Estado de São Paulo. 

Quanto a recomendação: 002, Informamos que, ao final de 2008, será elaborado o 
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), protocolizando-o junto a 
esta Regional, nos termos da legislação pertinente a essa matéria. RAINT entregue no 
mês de Fev/09.



13. Determinações e recomendações do TCU

Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações e 
recomendações do TCU expedidas no exercício ou as justificativas para o caso de não 
cumprimento, conforme disposto abaixo.

1. Número da Decisão ou do Acórdão;
a- Acórdão 4721/2008 - Segunda Câmara
b- Acórdão 154/2008 - Segunda Câmara
c- Acórdão 155/2008 - Segunda Câmara

2. Descrição da determinação ou da recomendação;

a- aposentadoria. Professor. Aproveitamento do tempo de atividade de monitoria. 
Ilegalidade. Aplicação da súmula 106 do TCU. Direito de opção pelo retorno à 
atividade. Determinação. Suspensão do pagamento.

1. É indevida a averbação de período como aluno monitor, estagiário e residente 
médico  para  fins  de  aposentadoria,  eis  que  tais  atividades  são  retribuídas 
mediante bolsa de estudos, sem relação empregatícia

b-  aposentadoria.  Inclusão  de  parcela  referente  à  URP.  Impropriedade  já 
regularizada.  Legalidade  do  ato.  Incorporação  de  gratificação  de  raios-x  em 
percentual acima de 10%. Ilegalidade dos atos. Legalidade dos demais atos em 
que não se constatou irregularidade.

1. Deve ser considerado legal e determinado o respectivo registro o ato que, a 
despeito  de conter  impropriedade em sua versão original,  não mais  esteja,  no 
momento da apreciação, dando ensejo a pagamentos irregulares.

2. A gratificação de Raios-X incorpora-se aos proventos à razão de 1/10 por ano 
de exercício em atividades desenvolvidas com aparelhos de Raios-X, fazendo jus 
o  servidor  à  integridade  dessa  vantagem  após  10  anos  de  trabalho  em  tais 
condições.

- Aposentadoria. Gratificação de raios-x. Percentual indevido. Ilegalidade de um 
ato. Legalidade dos demais.

C-É legal a incorporação nos proventos de Gratificação de Raios X, à razão de 1% 
por ano de exercício em atividades desempenhadas com aparelhos de Raios X, 
até o limite de 10%. Percentuais superiores a este limite, se pertinentes, somente 
poderão ser pagos sob a forma de VPNI



3. Providências adotadas.
a-  Retorno  a  atividade  a  partir  de  04/12/2008,   conforme  publicação  D.O.U.  de 
02/02/2009. 
b- Redução  dos valores da gratificação de Raio X, de  Rogério de Freitas Guimarães, 
e Álvaro  Marques Figueiredo Filho .

c- Novo ato de concessão de  aposentadoria e correção SISAC do PRof. Abraham 
Pfeferman e redução  dos valores da gratificação de Raio X .



14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e 
pensão, praticados no exercício

Serviço Público Federal
Universidade Federal de São Paulo 
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Humanos

MEMO/DRH/CAD/Nº 504/09

São Paulo, 16 março de 2009.

Ao Departamento de Contabilidade e Finanças

Atendendo a Decisão Normativa TCU nº 94/2008 item 14, informamos abaixo quadro 
demonstrativos com os atos de admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadoria 
e Pensão praticados no exercício de 2008.

ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC
Admissão         178 178
Desligamento     95 95
Aposentadoria  103 108
Pensão              31 37

A diferença entre a quantidade de atos praticados no exercício e a quantidade de atos 
registrados no Sistema SISAC a maior com exceção de pensão, deu-se pela correção 
de cadastramento dos atos do exercício anterior.
Os  julgamentos  enviados  pelo  TCU  são  verificados,  se  houver  necessidade  de 
providências pelo órgão, as mesmas são efetuadas, em caso negativo, os processos 
são arquivados na unidade de RH.

Atenciosamente,

Glaucia Assumpção
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Rua Botucatu, 740 – 4º andar – Vila Clementino – São Paulo/SP
CEP: 04023-900 – Tel/Fax: (011) 5576-4169 – E-mail: secretariarh@unifesp.br 

mailto:secretariarh@unifesp.br


15. Dispensas de instauração de TCE e TCE, cujo o envio ao TCU foi dispensado

Não houve ocorrências no período.

16. Informações sobre a composição de recursos humanos

Item 16 - Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

DESCRIÇÃO 2006 2007 2008
 Quantidade Despesa Quantidade Despesa Quantidade Despesa

Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade 5.158 207.027.642,94 5.076 228.588.024,41 5.084 271.580.636,61
Funcionários Contratados CLT em exercício na Unidade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total Pessoal Próprio 5.158 207.027.642,94 5.076 228.588.024,41 5.084 271.580.636,61
       
Ocupantes de funções de confiança, sem vinculo 3 113.210,40 4 159.501,45 3 156.874,52
       
Contratações temporárias ( Lei 8.745/1993 ) 85 1.034.335,12 49 1.345.691,99 45 847.623,71
       
Pessoal Terceirizado Vigilância / Limpeza 176 1.631.512,23 260 2.598.286,47 417 5.789.450,86
Pessoal terceirizado Apoio Administrativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pessoal terceirizado Outras Atividades 0 0,00 5 17.156,80 33 699.927,88
Estagiários 32 184.022,94 87 535.995,20 76 800.560,99
Total Pessoal Terceirizado + Estagiários 208 1.815.535,17 352 3.151.438,47 526 7.289.939,73
       
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus 137 0,00 137 0,00 144 0,00
Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade 137 0,00 137 0,00 144 0,00
       
Pessoal cedido pela Unidade, com ônus 11 548.565,90 11 474.610,26 14 617.303,34
Pessoal cedido pela Unidade, sem ônus 2 419,45 2 421,16 2 1.353,70
Total Pessoal cedido pela Unidade 13 548.985,35 13 475.031,42 16 618.657,04



17. Considerações Finais

Ao finalizar este relatório, é importante evidenciar os avanços da UNIFESP referentes 

ao ano de 2008. 

Destacamos o aumento de  6,2% no número de docentes; ou seja, passamos a 832 

professores.  Com relação ao número de servidores, este aumento foi de 5,5%, o que 

representou 1.959 profissionais, excluindo aqueles lotados no Hospital Universitário. 

No mesmo período, tivemos um aumento 37% no número de alunos matriculados em 

nossos cursos de graduação o que significou 3.192 alunos, e em 7,7% nosso alunado 

de Pós-Graduação Stricto Sensu - 2.995 alunos matriculados. 

É  importante  lembrar  que  a  UNIFESP  mantém  o  maior  programa  de  Residência 

Médica  do  sistema  federal.  Em  nossos  Programas  de  Residência,  675  alunos 

estiveram matriculados nas diversas especialidades;  isto significou um aumento de 

10,3% em relação ao ano anterior.

O número de docentes com titulação mínima de Doutor atingiu 92,9%, totalizando 773 

professores com esta titulação.  Destacamos aqui que 97,5% do total de docentes da 

Instituição têm envolvimento mínimo de 40hs semanais de atividades.

Nossos  39  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu obtiveram  média  4,8  de 

conceito  CAPES.  Destes  cursos,  doze  apresentam conceito  5  e  outros  dez  deles 

possuem notas 6 e 7, conceituação que os colocam entre os melhores cursos nas 

respectivas áreas no Brasil e no exterior.

A preocupação com a permanência dos alunos e melhores índices de sucesso na 

consecução dos cursos ministrados na Graduação e Pós-Graduação, é evidenciada 

pelas  bolsas  de  auxílio  mantidas  e  captadas  pela  instituição.  Em  2008  foram 

concedidas 286 bolsas de Auxílio Permanência; 175 bolsas de monitoria e 30 bolsas 

de Extensão em benefício dos alunos de Graduação.



Nas atividades de indução à pesquisa foram concedidas ao alunado, no mesmo ano, 

327  bolsas  de  Iniciação  à  Pesquisa  (CNPq)  e  14  bolsas  de  Iniciação  em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para alunos da Graduação. 

A Pós-Graduação Stricto Sensu, disponibilizou 1.298 bolsas para os alunos nos níveis 

de mestrado e doutorado (CAPES: 693; CAPES REUNI: 75; CNPq: 315 e FAPESP: 

215),  estímulos  que  culminaram  com  a  conclusão  de  632  teses  em  níveis  de 

mestrado,  doutorado  e  mestrado  profissionalizante,  e  uma produção científica  que 

ainda está sendo cadastrada no sistema Coleta da CAPES.

As  notas  dos  alunos  dos  Cursos  de  Educação  Física,  Terapia  Ocupacional, 

Fisioterapia e Nutrição do campus Baixada Santista e dos alunos de Farmácia do 

campus de Diadema, chamaram atenção em seu primeiro ano de atividades. Isto  fez 

com que a UNIFESP fosse considerada, em ranking elaborado pelo MEC, a melhor 

Universidade no ENADE – Exame Nacional de Avaliação de Desempenho Escolar.

Em  2009,  muitos  são  os  desafios;  dentre  eles,  destacamos  dar  continuidade  ao 

processo de expansão iniciado em 2005, retomar as obras que aguardam ajustes na 

execução de seus recursos,  iniciar  os cursos pactuados no projeto institucional  do 

REUNI, melhorar a infra-estrutura dos  campi  e dar continuidade a nova organização 

administrativa com atenção às melhores práticas, compromisso desta gestão que se 

inicia, com o apoio e em consonância com as orientações dos órgãos externos de 

controle, na manutenção e crescimento desta Instituição. 

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni

Reitor da Unifesp
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