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RESUMO

PEZZUTTO, Lígia. A estruturação por centros de custos de uma fundação filantrópica

contratualizada. 2021. 141 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de

Organizações de Saúde) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto

- SP, 2021.

A área da saúde está diretamente relacionada à subjetividade do cuidado, ao acolhimento, à

prioridade pela vida. No Brasil, o dever atribuído ao Estado é de garantir, por meio do

Sistema Único de Saúde, o acesso universal, igualitário e gratuito à população e, para que tais

condições ocorram, os projetos e políticas públicas devem ser bem estruturados tornando-os

viáveis financeira e operacionalmente, muitas vezes, para atingir esse objetivo, o Estado

recorre a entidades do segundo e terceiro setor por meio da contratualização. Tal necessidade

exige que as instituições terceiras solidifiquem seus controles internos, a fim de garantir

eficiência, eficácia e economicidade no direcionamento de recursos públicos, promovendo o

accountability como forma de demonstrar maior transparência e prestar contas de maneira

clara e fidedigna, comprovando a legalidade de seus atos. Este trabalho tem como intuito

estabelecer uma estrutura de centro de custos funcional para uma fundação filantrópica da

área da saúde a fim de prover informações padronizadas, completas e confiáveis. A fundação

estudada não trabalha com análises de custos por não deter dados completos nos sistemas de

informação vigentes, tal aspecto torna-se relevante diante dos inúmeros vínculos que a

entidade possui com o ente público por meio de convênios e contratos de gestão, os quais

conferem um volume representativo de recursos públicos transacionados. Esta pesquisa

realizou um estudo de caso, o qual foi alicerçado na triangulação de dados, com entrevistas,

buscas documentais e bibliográficas e participação direta da pesquisadora. Como resultado,

foi reestruturado e implantado um plano de centros de custos para a entidade, bem como

definidos seus direcionadores de custos, solidificando a base para futura implementação de

uma metodologia de custeio. Com a realização deste trabalho, é possível inferir que a

definição de uma estrutura para gestão de custos é capaz de auxiliar na promoção da

transparência e na eficiência da destinação de recursos públicos.

Palavras-chave: Centros de custos; Fundação filantrópica; Accountability; Contratualização;

Sistema Único de Saúde.
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ABSTRACT

PEZZUTTO, Lígia. The cost center structuring of a philanthropic foundation with

performance-based funding. 2021. 141 p. Dissertation (Professional Masters in Health

Management Organizations) - Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto - SP,

2021.

The health area is directly related to the subjectivity of care, reception, priority for life. In

Brazil, the duty assigned to the State is to guarantee, through the Brazil’s Unified Health

System, universal, equal and free access to the population and, for such conditions to occur,

public projects and policies must be well structured, making them viable financially and

operationally, to achieve this goal, the State often resorts to second and third sector entities

through contracting. This need requires these institutions to solidify their internal controls, in

order to ensure efficiency, effectiveness and economy in the allocation of public resources,

promoting accountability as a way to demonstrate transparency and account in a clear and

trustworthy manner, proving the legality of their acts. This work aims to establish a functional

cost center structure for a philanthropic foundation in the healthcare field in order to provide

standardized, complete and reliable information. The foundation studied does not work with

cost analysis as it does not have complete data in the current information systems, this aspect

becomes relevant given the numerous links that the entity has with the public sector through

agreements and management contracts, which confer a representative volume of transacted

public resources. This research carried out a case study, which was based on data

triangulation, with interviews, documentary and bibliographic searches and direct

participation of the researcher. As a result, a cost center plan for the entity was restructured

and implemented, as well as its cost drivers defined, solidifying the basis for the future

implementation of a costing methodology. With the completion of this work, it is possible to

infer that the definition of a structure for cost management is capable of helping to promote

transparency and efficiency in the allocation of public resources.

Keywords: Cost-centers; Philanthropic organization; Accountability; Contractualisation;
Brazil’s Unified Health System.
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1. Introdução

A gestão de custos em uma instituição deve ser abordada como método de

gerenciamento e controle. Tratando-se de organizações de saúde, a atribuição de custos aos

serviços prestados é uma atividade complexa que deve visar, principalmente, geração de valor

ao paciente (LIMA, 1996). Mais especificamente, quando tratamos da gestão da saúde pública

por instituições privadas, o zelo na apropriação dos custos deve refletir os princípios de

eficiência, eficácia e economicidade no atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde

(SUS), com objetivo principal de gerar retorno social sobre o investimento dos cofres

públicos para a execução das metas contratualizadas, refletindo, principalmente, na supressão

de demanda do sistema público de saúde.

O vínculo público-privado exige um maior poder de fiscalização da máquina pública e,

consequentemente, maior organização da entidade privada para prestar contas. A

descentralização de serviços da administração pública por meio de objetos de contratualização

na saúde destinam às Secretarias maior autonomia na fiscalização dos serviços a partir do

acompanhamento dos indicadores e metas estabelecidos para as entidades parceiras que, por

sua vez, devem seguir as normas de controles externos e internos para cumprir com os

princípios previstos, garantindo a eficiência e eficácia na utilização do repasse público

(MÂNICA, 2010).

Um dos maiores órgãos de fiscalização é o Tribunal de Contas, o qual tem como

premissa avaliar a legitimidade, legalidade e economicidade das atividades realizadas por

entidades da administração pública direta e indireta e quaisquer outras que recebam recurso

público, cabendo a cada organização assumir suas competências e prezar pelo patrimônio que

está sob sua responsabilidade (MÂNICA, 2018). Um dos instrumentos jurídicos que são

comumente utilizados na área da saúde são os denominados contratos de gestão, que visam

descentralizar as atividades da administração pública para entidades da sociedade civil, como

organizações sociais, fundações, organizações do terceiro setor e filantrópicas.

O modelo de gestão orientada para resultados abrangida pela contratualização é uma

forma de promover transparência e alinhamento entre os órgãos fiscalizadores e a sociedade

civil (SANTOS e PINTO, 2017). Para isso, é importante que a própria organização

contratualizada estabeleça suas métricas de controle para prestação de contas e para melhor

gerenciamento de seus recursos, entre eles a gestão de custos. O controle de custos se faz
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necessário tanto para garantir a corretude nas demonstrações de controles externos quanto

para garantir a sustentabilidade da organização através do controle interno (PILOTTO e

JUNQUEIRA, 2017).

Reduzindo o escopo para entidades sem fins lucrativos, de cunho filantrópico, a gestão

financeira ultrapassa interesses meramente econômicos para alcançar o patamar da

sustentabilidade e da continuidade, para tanto é necessário compreender e segregar cada

serviço prestado e o resultado de cada um. A abordagem dos centros de custos, a qual reflete

um conceito de divisionalização, seguindo o princípio de menor unidade acumuladora de

custos (MARTINS, 2010), pode ser considerada uma grande aliada na adesão a um sistema de

custeio estruturado via sistema de informações.

Identificar as atividades realizadas pela organização de saúde, reconhecer o ambiente no

qual está inserida, definir a estrutura para a oferta de serviços e conhecer as metas e

indicadores previstos no instrumento de contratualização são as primeiras etapas para começar

a identificar e mensurar os custos da instituição como um todo e de seus projetos

individualmente, promovendo, dessa forma, o accountability da entidade e a busca pela gestão

eficiente do recurso público.

1.1 Problema de pesquisa

Como estabelecer uma estrutura funcional de centros de custos para uma fundação

filantrópica contratualizada na área da saúde?

1.2 Objetivos

PRIMÁRIO

1. Determinar uma estrutura de centros de custos funcional e flexível para a fundação

estudada a partir de suas particularidades

SECUNDÁRIOS

1. Avaliar o desenho dos centros de custos da fundação, obtido por este trabalho, a partir

do organograma prévio da instituição e do interesse dos stakeholders;

2. Estabelecer uma formatação de controle para os centros de custos pré definidos

relacionando sua categorização, seus direcionadores de custos e sua alocação final e

14



3. Analisar, por meio do enfoque sistêmico, as dificuldades, limitações e o desempenho da

implementação e usabilidade da estrutura de centro de custos implementada.

1.3 Justificativa

Uma fundação filantrópica que recebe repasse público para desempenhar atividades de

competência do Estado no âmbito da saúde deve estar preparada para comprovar a legalidade

de seus atos, o direcionamento dos recursos e a diligência em cumprir com os indicadores e

metas estipulados nos instrumentos da contratualização. Para garantir os princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no Art. 37 da

Constituição Federal (BRASIL, 1988), essa organização precisa munir-se de estratégias que

sustentem sua estrutura e seu objetivo primordial em suprir a demanda dos usuários do SUS.

A Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL), entidade selecionada para o universo desta

pesquisa, possui considerável participação na gestão de saúde do município de Ribeirão Preto,

no qual é sediada. Atualmente, a FHSL gerencia, através de instrumentos de contratualização,

todas as unidades de pronto atendimento (UPA) do município, além de algumas unidades

básicas distritais de saúde (UBDS), unidades básicas de saúde (UBS) e um Hospital

Municipal. A FHSL se tornou um instrumento de gestão para o município e, com isso, suas

responsabilidades diante de cada nova assunção foram crescendo exponencialmente, tanto

pelo volume de recursos públicos movimentados na instituição quanto pela terceirização dos

serviços de saúde de competência do Estado.

Diante de um perfil institucional e gerencial estruturado apenas para o funcionamento

de seu Hospital próprio, as mudanças de conceito e de administração da FHSL para a gestão

de múltiplas unidades de saúde e hospitais exigem uma reestruturação de seus instrumentos

de controle e, principalmente, de seus sistemas de informação, dado que, atualmente, não há

uma modelagem de custos ou de um sistema de gestão e todas as análises gerenciais são

realizadas com a junção de informações manuais. Quaisquer trabalhos manuais realizados

para transformar uma informação estão sujeitos à subjetividade, arbitrariedade, erros e vieses,

sejam eles intencionais ou não. Por isso, é importante padronizar e parametrizar os dados em

sistemas informacionais que possuem bases para garantir a credibilidade e rastreabilidade das

informações nele imputadas.
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A abordagem dos centros de custos possibilita a segregação de setores ou projetos em

unidades acumuladoras de custos, gerando informações gerenciais relevantes para processos

decisórios e para entendimento de todos os usuários da informação. Com isso, é possível

apropriar os custos diretos e indiretos, tentando minimizar o grau de subjetividade da escolha

e garantindo maior confiabilidade à informação obtida por meio da automatização dos

processos de atribuição de cada dispêndio.

Considerando o perfil específico da fundação estudada, sua relevância para o município

de Ribeirão Preto no atendimento de demandas do usuário do SUS, a visão de constante

escassez de recursos públicos e as boas práticas de transparência, livre acesso à informação e

fiscalização do cidadão, esta pesquisa visa contribuir para a promoção do accountability e a

disseminação do gerenciamento de custos em um ambiente que deve priorizar a qualidade no

atendimento ao paciente.
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2. Referencial teórico

2.1 Abordagem de custos

A princípio, os custos são trabalhados e apropriados pela área de contabilidade de

custos, que surgiu como forma de prover mensuração monetária a alguns departamentos, e,

posteriormente, passou a ter seu papel mais significativo sendo utilizada no campo gerencial.

Por sua vez, a análise dos dados de custeio relacionados às transações da organização é obtida

a partir da contabilidade gerencial, que é tratada como um instrumento de administração.

Portanto, a contabilidade, como um todo, é a área que estrutura os números de uma

organização a fim de prover dados suficientes para os gestores e quaisquer usuários da

informação (MARTINS, 2010).

Seja pela escassez ou racionalização de recursos, pela complexidade na gestão

organizacional, pelo simples estabelecimento de controle ou pela necessidade de se tomar

uma decisão, a gestão de custos em qualquer ambiente que transforma insumos, como

entidades prestadoras de serviços, se faz necessária para gerar informação suficiente para a

tomada de decisão acerca de suas atividades (LOPES e STADNICKIT, 2013).

2.1.1 Custos em Saúde

Segundo Frappier et al. (2015), a abordagem de custos na área da saúde é

significativamente complexa e relevante sendo a maneira de se obter, monetariamente, o valor

entre as opções de tratamento e o impacto orçamentário das decisões, podendo ser, até, uma

garantia de qualidade e efetividade no cuidado. As organizações de saúde não eram

observadas como um ambiente de negócios ou sob a ótica gerencial, dada sua característica de

prestar serviço pela vida, do teor de saúde a qualquer custo, no entanto, todo serviço rentável

deve ser sustentado pelo preço que se vende, inclusive para os serviços de saúde (MADEIRA

e TEIXEIRA, 2004), para tanto, é preciso estabelecer um preço para que seja possível custear

o atendimento ao usuário.

O cuidado com os valores transacionados dentro de uma organização não visa refletir

apenas o resultado financeiro da instituição, mas sim, estabelecer o controle entre o que é

consumido na operação da entidade e o retorno que esta operação obtém a partir do que

recebe com o serviço prestado (VIANA FILHO, PASSARI e NIVEIROS, 2017).
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Para a sustentabilidade de uma entidade, é preciso que ela seja capaz de cumprir com

suas obrigações financeiras tal como com as sociais, por isso, mesmo tratando-se da área da

saúde, é importante lembrar do ambiente econômico no qual está inserida. Consequentemente,

a gestão de recursos deve envolver análise de mercado, capacidade produtiva e de instalação,

análises de liquidez, entre outros conceitos, objetivando eficiência, pois, para custear o

serviço de saúde é preciso cobrar por ele, seja através de modelos de financiamento do SUS

ou pela iniciativa privada.

Tendo como primazia a saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme

previsto no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, para que tal fato se concretize através

das políticas públicas é preciso organização, planejamento e fiscalização da máquina pública

para garantir que haverá recursos suficientes para atender às necessidades da população.

Assim, para cumprimento do direito fundamental, faz-se necessário custear as operações para

implementá-las com base na eficiência, eficácia e economicidade.

2.1.2 Métodos de custeio

Existem inúmeras metodologias de custeio que podem ser adotadas pelas empresas e

cada uma delas pode ter um impacto significativamente distinto nos resultados de análise de

custos (FRAPPIER et al, 2015). Para isso, foram avaliadas algumas obras com seus

apontamentos sobre a utilização de diferentes métodos de custeio em organizações de saúde,

área de aplicação deste estudo, observando os principais aspectos como resultado, método e

viabilidade. Dentre os trabalhos avaliados serão citadas as três principais metodologias de

custeio que podem ser adotadas tanto para fins fiscais quanto gerenciais.

Raupp, Crispim e Almeida (2007) e Viana Filho, Passari e Niveiros (2017), em seus

trabalhos de estudo de caso, incorporaram a metodologia de custeio por absorção. Esse

modelo é destacado pois visa incorporar todos os custos da entidade, direto, indireto, fixo e

variável ao custo final do produto ou serviço através da divisão da instituição em centros de

custos. Um problema relacionado a essa metodologia, citado pelos autores, é devido à

possibilidade de ocorrência de distorções na análise gerencial pelos critérios arbitrários

utilizados nos direcionadores de rateio, que são realizados para apropriar os custos

indiretamente alocados aos centros de custos produtivos.

Lagioia et al. (2002) e Lopes e Stadnickt (2013) expuseram em seus trabalhos a

comparação entre diversas metodologias de custeio na área hospitalar. Ambos os estudos
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apontam o custeio ABC, ou por atividades, como o mais completo, este método visa abranger

tanto os custos variáveis quanto os fixos em sua abordagem e pode ser utilizado na tomada de

decisões pela confiabilidade do processo. A ideia principal do custeio ABC é de que serviços

consomem atividades e atividades consomem recursos, portanto há um novo tipo de

segregação dos centros de custos por atividades, reduzindo, inclusive, a arbitrariedade dos

rateios dos custos indiretos. Apesar disso, esse método só poderia ser utilizado para fins

gerenciais já que não é aceito pelo fisco.

Leoncine, Bornia e Abbas (2013) e Lagioia et al (2002), expuseram o método de custeio

variável como procedimento gerencial. Como essa metodologia não contempla os Princípios

de Contabilidade Geralmente Aceitos, não é um método aceito pelas Auditorias Externas e

pelos sistemas de Imposto de Renda, seu princípio básico é de distribuir os custos variáveis

aos produtos e manter os custos fixos como despesa do exercício, sem apropriar ao produto ou

serviço final. Esse método reflete o conceito de custo marginal, o qual possibilita avaliar a

sustentabilidade de cada produto, serviço ou atividade que está sendo analisado, sem a

interferência de custos atribuídos aquém da produção.

Segundo Madeira e Teixeira (2004), são raras as situações, principalmente no segmento

hospitalar, em que se utilizam de apenas uma metodologia de custeio e denominam, portanto,

a utilização híbrida dos métodos. Mencionam que, pela dificuldade de acesso à informação e à

definição correta das atividades, diante de dados mais restritos, utiliza-se o custeio por

absorção e, quando possível, havendo maior abertura nas informações, utiliza-se o custeio por

atividade. Leoncine, Bornia e Abbas (2013) mencionam que é interessante fazer a utilização

híbrida, mais especificamente, entre os modelos de custeio por absorção e custeio variável,

justificando que essa relação entre os métodos estreita a análise entre a capacidade produtiva

instalada e o nível de atividade distribuído, reduzindo a arbitrariedade de um método isolado.

2.1.3 Centros de custos

Segundo Martins (2010, p. 67), os centros de custos são tidos como a “unidade mínima

de acumulação de custos indiretos”. Os departamentos são tratados pelo autor como a unidade

mínima administrativa, um departamento pode representar um centro de custos se ele for,

também, uma unidade mínima de acumulação de custos indiretos, mas ressalta-se que um

departamento pode possuir mais de um centro de custos, dependendo de suas atividades.
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A aplicação dos centros de custos é o método mais viável de ser implementado na

organização hospitalar, segundo Leoncine, Bornia e Abbas (2013), devido à complexidade do

sistema inserido e às informações e controles obtidos com essa metodologia. Os centros de

custos permitem que, posteriormente, sejam apropriados os custos diretos e indiretos às

atividades da instituição, provendo dados fidedignos às decisões gerenciais.

A estrutura de centro de custos é informação básica de uma instituição para o input de

dados nos sistemas de informação, o conceito é abordado para quaisquer transações internas

de uma entidade como movimentação de estoques, entrada de notas fiscais, dispensação de

itens, destinação de serviços, cadastros gerais, entre outros.

2.1.4 Abordagem sistêmica

O surgimento dos conceitos de sistemas, tecnologia e automatização, além de máquinas

que executam inúmeras funções pelo homem, trouxe consigo reflexos dessas transformações

históricas na Segunda Revolução Industrial, teoricamente, esses reflexos são explorados pela

abordagem sistêmica. Bertalanffy (1968) discorreu acerca dessa abordagem e definiu que seu

objetivo é cerceado por uma busca constante de soluções alternativas e formas de otimização

para se obter a maior eficiência com o menor custo em uma rede complexa de interações.

A teoria é expandida para o uso do enfoque sistêmico em resoluções de problemas, o

propósito é considerar que o problema está inserido em um ambiente e este é composto por

inúmeros sistemas, sejam eles tecnológicos ou organizacionais, operacionais. O enfoque visa

considerar que nenhuma decisão deve ser tomada ou pensada isoladamente e que quaisquer

mudanças dentro de uma organização geram impacto em diferentes áreas e podem interferir

em inúmeros processos (TRINDADE e CATÃO, 1997).

A integração constante de dados e a movimentação de informações simultâneas nos

sistemas de informação exigem que medidas que geram mudanças sejam realizadas com

cautela e com uma visão extensiva. A abordagem sistêmica aplicada a problemáticas

direciona a resolução para o todo, tendo em vista a implantação de um modelo de custos, é

necessário um enfoque generalizado do sistema organizacional para se obter um resultado

factível e considerar o impacto em todos os âmbitos da instituição.
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2.2 Sistema Único de Saúde

A primazia da saúde como direito de todos e dever do Estado, prevista e ratificada pela

CF 1988, coloca a saúde como parte dos direitos humanos e como parte das obrigações do

ente público, tornando-se necessária a implantação de políticas públicas de saúde para se

obter, enfim, uma relação equilibrada entre preparação da estrutura de atendimento, ambiente

em que o usuário está inserido e resultados esperados com as coalizões de interesses entre o

prestador de serviços e o usuário do sistema (SOUZA, 2006).

A CF de 1988 também já define o Sistema Único de Saúde como um conglomerado de

redes e hierarquias que se baseia na descentralização, integralidade e participação da

comunidade para prover todos os direitos à população local, devendo se organizar em

benefício da saúde coletiva. O SUS é gerido e provido por meio de recursos e agentes

públicos de saúde, e deve ser compreendido como um sistema integrado e multidisciplinar.

Como base legal que sustenta as diretrizes do sistema de saúde brasileriro, há a Lei

8.080, de 19 de setembro de 1990, a qual discorre acerca do direito fundamental da saúde para

o ser humano e estabelece as diretrizes, princípios, atribuições, entre outras propriedades, do

Sistema Único de Saúde, além da inclusão dos serviços privados de assistência à saúde e da

participação complementar da iniciativa privada. Como também, a Lei 8.142, de 28 de

dezembro de 1990, a qual explora sobre a criação da Conferência e dos Conselhos de Saúde,

com vistas a incluir a participação social na gestão do SUS, além de abordar sobre o Fundo

Nacional de Saúde (FNS). Ambas as leis compõem as chamadas Leis Orgânicas da Saúde.

O cumprimento do dever de fornecimento e amparo à sociedade brasileira em questões

de saúde, sobrecarrega o Estado em diversos níveis: financeiro, estrutural e gerencial. Para

conseguir cumprir com suas obrigações, o ente público tem o apoio da rede de saúde

suplementar, a qual vende serviços de saúde à população, e das demais entidades, em geral

organizações sociais e terceiro setor, que prestam serviços de saúde que podem se tornar

parceiras, contratadas ou conveniadas por meio do SUS, colaborando com a cessão da

demanda dos usuários desse sistema, promovendo atendimento a esses pacientes e, como

retorno, recebendo parte da verba destinada a esses atendimentos.

21



2.2.1 Financiamento do SUS

A CF de 1988 prevê que o SUS seja financiado com recursos provenientes do

orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, considerando, inclusive, percentuais

mínimos para cada ente federativo. O financiamento do SUS reflete o custeamento da saúde

pública para a população, para que o serviço seja prestado, é necessário que todas as esferas

de governo destinem uma parcela de suas receitas orçamentárias para a saúde. Para melhor

visualização, é apresentado, no Quadro 1, o histórico dos instrumentos legislativos que

permeiam a evolução da abordagem do financiamento do SUS.

Quadro 1 - Evolução histórica do financiamento do SUS

Ano Legislação Conteúdo

1988 Constituição
Federal

Cria o SUS.

1990

Lei 8.080
Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos
serviços correspondentes.

Lei 8.142
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
SUS e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde.

2000 Emenda
Constitucional 29

Dispõe sobre os recursos mínimos para o financiamento das
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

2007
Portaria 204

Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ASPS, na forma de blocos de
financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.

2011
Decreto 7.508

Regulamenta a Lei 8.080/1990, a fim de tratar da
organização do SUS, do planejamento da saúde, da
assistência à saúde e da articulação interfederativa.

2012 Lei Complementar
141

Regulamenta o §3º do art. 198 da CF para dispor sobre
valores mínimos, critérios de rateio, normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas.

2015 Emenda
Constitucional 86

Altera os arts. 165, 166 e 198 da CF, com o intuito de tornar
obrigatória a execução da programação orçamentária.

2016 Emenda
Constitucional 95

Institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por
vinte exercícios financeiros.
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2017 Portaria 3.992 Dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ASPS do SUS.

Fonte: Adaptado de CNM, 2018 - Mudanças no Financiamento da Saúde.

Em suma, a Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, ratificada pela Lei

Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que o percentual mínimo de

destinação da Receita Corrente Líquida para os Estados deve ser de 12%, enquanto, para os

Municípios, deve representar 15%, no entanto, não estabelece um percentual mínimo para a

União. Em publicação realizada pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), em

parceria com o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no

ano de 2018, é apresentado que tal omissão de obrigatoriedade para governo federal acarretou

em uma elevação gradual dos recursos destinados pelos Estados e Municípios, gerando uma

sobrecarga financeira para este último.

Diante dessa condição, foi publicada a Portaria 3.992 do Ministério da Saúde, em 28 de

dezembro de 2017, que visa propiciar maior autonomia aos Estados e Municípios quanto aos

recursos destinados pela União para ações e serviços públicos de saúde. Essa Portaria

estabelece que os recursos transferidos fundo a fundo passam a ser tratados, a partir de 2018,

em dois blocos distintos, ao invés de seis, como anteriormente previsto. Ficam delimitados os

blocos de custeio das ações e dos serviços públicos de saúde e o de investimento na rede de

serviços públicos de saúde. A proposta visa flexibilizar a gestão de recursos e, ao mesmo

tempo, garantir o cumprimento do planejamento e orçamento dos entes federativos, não

deixando de ser exigido o vínculo que originou o repasse da União (BRASIL, 2018).

Apesar dessa medida de flexibilização, o problema atrelado à baixa participação do

governo federal no financiamento do SUS se mantém. A disparidade entre a destinação de

recursos e a distribuição de responsabilidades administrativas e financeiras entre os níveis da

federação foi abordada por Élida Graziane Pinto, em seu relatório sobre a Execução

Orçamentária do SUS no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 (2021, p. 49):

O piso constitucional não é apenas equação matemática que vincula
determinado volume de recursos a um conjunto aleatório de despesas. Há
conteúdo e finalidades substantivas a serem cumpridos por meio do dever de
aplicação mínima de recursos em saúde, dentro de um arranjo federativo que
prima pela redução das disparidades regionais e pelo rateio equilibrado das
responsabilidades e receitas entre os entes.
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Diretamente relacionado às divergências de custeamento e investimento das políticas

públicas de saúde no Brasil está o problema de subfinanciamento do SUS, apesar dos

instrumentos e delimitações criados para a os pisos de destinação de recursos às ações e

serviços de saúde, a máquina pública não é capaz de custear o atendimento populacional sem

a interveniência da iniciativa privada (REIS, ARAÚJO e CECÍLIO, 2011). A CF prevê a

participação de terceiros na execução dos serviços de saúde, desde que sob regulamentação,

fiscalização e controle do ente público, ainda assim, este continua responsável pelo

financiamento do serviço executado por outrem.

A Portaria n° 1.034 do Ministério da Saúde, de 05 de maio de 2010, que trata

amplamente da participação complementar da iniciativa privada no SUS, bem como a CF

também estabeleceu em seu Art. 9°, definiu que os contratos e convênios celebrados para

atender à rede do SUS deverão ser remunerados com base na Tabela de Procedimentos SUS,

tabela padronizada e unificada com valores por procedimento, medicamento, órtese, prótese e

outros materiais. Além disso, podem ser previstos outros componentes do financiamento

como os incentivos para ações estratégicas, que são destinados à melhoria da rede de atenção

à saúde em cada região.

2.2.2 Vínculos com o ente público

As Prefeituras, através das Secretarias Municipais de Saúde, podem se utilizar de

diversos instrumentos jurídicos distintos para cumprir com seus objetivos e manter o melhor

relacionamento com o prestador de serviços ou seu signatário. Os principais instrumentos de

vínculo entre o Poder Público e as entidades que atendem o SUS são tidos como Convênio e

Contrato, que podem ser negociados e tramitados por processos de licitação, credenciamento

ou acordos diante das necessidades da população e da oferta dos prestadores de serviços. Mas

ambos instrumentos têm um cunho muito amplo e subjetivo para serem assim tratados.

São apresentadas as possibilidades de vínculo formal com a máquina pública por meio

do Quadro 2, a qual foi extraída e adaptada da cartilha “Contratualização de desempenho

institucional no SUS: aspectos gerais” redigido por diversos autores pela Fiocruz Brasília

(2018, p. 108), na qual são apresentados os instrumentos jurídicos existentes que, inclusive,

são os modelos para se implantar a Contratualização no SUS. Junto aos instrumentos, são

elencados os objetos de cada um com seus respectivos signatários.
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Quadro 2 - Relação entre Instrumento Jurídico, Objeto e Signatário
Objeto Signatários Instrumento jurídico

Parceria e fomento à atuação de
entidades civis sem fins lucrativos
para complementação de serviços de
assistência à saúde

Gestor do SUS e filantrópicas
ou outra entidade civil sem fins
lucrativos (contratualização
externa)

Convênio (Pt. MS/GM
2.567/2016)

Gestor do SUS e entidade
qualificada como organização
social (contratualização externa)

Contrato de gestão (Pt. MS/GM
2.567/2016)

Gestor do SUS e entidade
qualificada como OSCIP
(contratualização externa)

Termo de parceria (Pt. MS/GM
2.567/2016)

Gestor do SUS e serviço social
autônomo da área da saúde
(contratualização externa)

Contrato de gestão (Pt. MS/GM
2.567/2016)

Parceria e fomento na execução de
atividades e projetos de pesquisa na
área da saúde

Gestor do SUS e Fundação de
apoio ou ICT (contratualização
externa)

Termo de fomento ou Termo de
Colaboração (Lei n°
13.019/2014)

Atuação cooperada entre gestores do
SUS na execução de atividades e
serviços públicos de saúde

Gestores do SUS
(contratualização externa)

Contrato de consórcio; contrato
de programa; e convênio de
cooperação (Lei n°
11.107/2005)

Protocolo de Cooperação entre
entes públicos (Pt. MS/GM
161/2010)

Organização da atuação regional no
SUS: definição de responsabilidades e
planejamento regional

Gestores do SUS
(contratualização externa)

Contrato organizativo da ação
pública (Decreto n°
7.508/2013)

Fortalecimento da integração entre
ensino, serviços e comunidade

Gestores do SUS e instituições
de ensino (contratualização
externa)

Contrato organizativo da ação
pública ensino-saúde COAPES
(Pt. interministerial
1.127/2015)

Prestação de serviços de promoção da
saúde e/ou assistência à saúde,
gratuitos por entidade civil sem fins
lucrativos para concessão do CEBAS
(arts. 8°, 8°A, 8°B e 11° da Lei
12.101/2009 e art. 110 da Lei
12.248/2010)

Gestor do SUS e entidade civil
sem fins lucrativos beneficiada
com o CEBAS
(contratualização externa)

Acordo de cooperação (Lei n°
13.109/2014) ou outro
instrumento jurídico que
estabeleça o pacto entre o
gestor e a entidade (Pt. MS/GM
834/2016)

Programa PMAQ - AB: incentivo
financeiro da união (PAB - variável -
AB) aos entes federativos para alcance
de metas na área da atenção básica

Ministério da saúde e gestores
do SUS Estaduais e Municipais
e respectivas equipes de atenção
básica (contratualização
externa)

Adesão mediante formulário
eletrônico no site do Ministério
da Saúde (MS/GM Pt.
1.645/2015)
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Implantação da PNHOSP: acordo de
desempenho entre o gestor e hospitais
públicos ou privados para alcance de
metas relacionadas à PNHOSP (Pt.
GM/MS 3.410/2013)

Gestor do SUS e hospitais
próprios (contratualização
interna)

Contrato de gestão ou termo de
ajuste

Gestor do SUS e hospitais
públicos sob a gerência de outro
ente federativo
(contratualização externa)

Protocolo de cooperação entre
entes públicos

Gestor do SUS e hospitais
privados sem fins lucrativos que
participem do SUS de forma
complementar (contratualização
externa)

Mesmo instrumento utilizado
para ajustar a parceria e o
fomento à prestação de
serviços a título complementar:
convênio, contrato de gestão,
termo de parceria.

Gestor do SUS e hospitais
privados com ou sem fins
lucrativos que prestem serviços
complementares ao SUS
(contratualização externa)

Contrato administrativo
celebrado com o gestor para
compra de serviços. Nesse
caso, o contrato incluirá,
também, conteúdo de
contratualização, com metas
específicas relacionadas à
PNHOSP.

Melhoria do desempenho institucional
de órgão da Secretaria ou entidade
vinculada (contratualização interna)

Gestor do SUS e órgão da
Secretaria ou entidade
vinculada: agência reguladora,
fundação ou empresa estatal
(contratualização interna)

Contrato de gestão ou outro
ajuste similar

Fonte: Adaptado de FIOCRUZ (2018, p. 108).

Ressalta-se que o instrumento não direciona como irão funcionar os termos da

Contratualização, pelo contrário, a partir do perfil e das práticas de negócio do prestador de

serviços é que se define qual modelo será utilizado para formalizar a relação entre o Poder

Público e a entidade que irá atender o SUS e seus usuários. Vale ressaltar que os modelos

jurídicos institucionais estão atrelados ao vínculo de Contratualização externa no SUS, dada a

parceria, cooperação, prestação de serviço ou fomento a entidades que estão fora do Poder

Público.

2.2.3 O modelo de gestão pública orientada para o resultado

A gestão orientada para resultados é uma ferramenta de gestão que prioriza o objetivo

final da atividade que está sendo realizada, permitindo a flexibilização do meio como o

resultado será obtido, garantindo, assim, a otimização do desempenho da entidade (PORTA,

SANTOS e PALM, 2015). Esse modelo é atualmente utilizado na esfera pública nos contratos
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e convênios firmados com instituições filantrópicas, organizações sociais e demais entidades

do terceiro setor.

A ideia é que a organização contratada se estruture para atingir resultados

pré-estipulados e esteja orientada nessa direção. Além disso, objetivos claros e bem definidos

garantem o accountability visando maior transparência, item essencial para o controle público

(GOMES, 2009). A gestão para resultados faz com que a atividade seja realizada de forma

mais eficiente baseando-se na descentralização das competências, dada sua direção única para

um objetivo previamente definido, e garante que a instituição determine processos concisos a

partir de suas diretrizes para atingi-lo de forma eficaz.

A transferência de responsabilidades, mesmo que indireta, exige controle e

acompanhamento efetivos por parte do ente público, a fim de garantir que os direitos previstos

para o cidadão sejam cumpridos com a qualidade e constitucionalidade previstas. Com isso,

surge o conceito de contratualizar, que vem como uma alternativa jurídico-administrativa para

prestação de serviços em parceria com a iniciativa privada com base no controle de resultados

(SALGADO, 2017), como anteriormente descrito.

2.2.3.1 Contratualização no SUS

A contratualização é um modelo baseado na gestão orientada para resultados realizado

pelo Sistema Único de Saúde com instituições de saúde parceiras, no qual se estipulam

indicadores e metas que devem ser cumpridos para que haja o repasse integralizado previsto

em contrato ou convênio. As metas são compostas de objetivos estipulados a partir de uma

definição mútua entre a entidade prestadora de serviços e o SUS, representado pelas

Secretarias de Saúde, garantindo que a demanda da sociedade seja suprida pelo desempenho e

desenvolvimento da entidade que oferta o serviço.

A necessidade de contratação de serviços privados complementares para o SUS tornou a

gestão descentralizada e, para garantir que a regulação ainda obtivesse o controle de

acompanhamento e monitoramento das ações voltadas à saúde pública, determinou-se que

seria viável e necessário avaliar os resultados alcançados por essas organizações e se esses

resultados estariam de acordo com a necessidade do ente público (SANTOS e PINTO, 2017).

O propósito, portanto, é repassar a prestação de serviços à entidade privada, exigindo que ela

cumpra os objetivos determinados, sendo as metas estipuladas como forma de estreitamento

na métrica subjetiva de qualidade do serviço prestado por terceiros ao usuário SUS.
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2.2.3.2 Contratos de Gestão

Os contratos de gestão são instrumentos firmados entre a administração pública e

entidades sem fins lucrativos estipulando objetivos e metas em troca de repasse financeiro

para que a contratada execute seu papel com autonomia gerencial e financeira (SALGADO,

2019). Tal vínculo foi inicialmente previsto na CF de 1988 através de contratos de direito

público. Como forma de estabelecer critérios específicos, o contrato de gestão foi concebido

através da Lei Federal n° 9.637, de 15 de maio de 1998, sendo, desde então, um modelo

amplamente disseminado na área da saúde. Nessa modalidade, a entidade civil contratualizada

é responsável pela execução e gestão do serviço objeto de contrato que, para tanto, Fernando

Borges Mânica (2018, p. 2), opina:

[...] o próprio processo de estruturação de um contrato de gestão traz como
primeiro desafio a definição de seu objeto, das metas e padrões de
desempenho a serem alcançados e do orçamento a ser destinado a uma
unidade de saúde.

Sob a ótica da saúde pública, sendo o contrato de gestão um modelo baseado na

contratualização pelo gerenciamento e execução de serviços de saúde, a entidade contratada

passa a ser responsável civil e juridicamente pela prestação dos serviços a partir das metas e

indicadores estipulados, o recurso destinado para tais metas deve ser controlado e fiscalizado

através das prestações de contas realizadas pela instituição contratualizada.

Vale ressaltar que o contrato de gestão não visa dirimir a responsabilidade da

administração pública na execução de seu dever em proporcionar o previsto na Lei Orgânica

8.080, de 19 de setembro de 1990, que caracteriza as atribuições do SUS e o dever do Estado

perante a saúde da população, ou restringir a responsabilidade administrativa sobre as

unidades de saúde geridas por entidades sem fins lucrativos. A organização pública,

representada pelas Secretarias de Saúde, tem seu papel no acompanhamento, avaliação e

fiscalização constante sobre o cumprimento do objeto do contrato através das metas

estipuladas e do bom uso do recurso público pelo recebimento das prestações de contas

(SALGADO, 2019).
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2.3 Os efeitos da participação do privado no público

É previsto no Art. 199 da Constituição Federal a participação complementar da

iniciativa privada no SUS, já considerando a possibilidade de se estabelecer uma parceria por

meio de contrato ou convênio dando prioridade a instituições sem fins lucrativos.

A dificuldade em estabelecer um modelo de gestão pública para o SUS para garantir o

direito ao acesso universal à saúde para a população, consolida a participação da iniciativa

privada na promoção de serviços de saúde, inclusive, por um interesse desse grupo em se

envolver em um setor de alta lucratividade (ROMANO, SCATENA e KEHRIG, 2015). As

participações de instituições privadas na coisa pública tornam o sistema mais complexo e

segmentado, com variabilidade na qualidade, integralidade e nos padrões de acesso,

enfatizando a desigualdade na oferta e acesso da população ao serviço de saúde (PAIM et al.,

2015).

Não há, atualmente, estudos suficientes que sustentem o tema acerca da privatização da

rede assistencial do SUS e que discorram sobre as articulações entre o público e o privado

(ROMANO, SCATENA e KEHRIG, 2015). Ademais, a complexidade do sistema de saúde

brasileiro pode justificar os arranjos entre público e privado realizados em torno da oferta de

serviços à população, pois, a participação deste estipula padrões de rentabilidade e visa a

sustentabilidade, gerando economia aos cofres públicos (COHN, 2018).

A exigência constitucional de elaboração de um instrumento contratual para formalizar

a participação de instituições privadas no âmbito do SUS não garante que o objetivo será

cumprido ou que ele será realizado com mais eficiência, no entanto, o crescimento da

participação do setor privado na venda de serviços ao setor público representa uma

valorização no modelo de gestão da iniciativa privada e sua visão mercadológica (MOTTA,

2013).

A visão de eficiência sobre a gestão da iniciativa privada é abordada pelo conceito da

Nova Gestão Pública (NGP), sendo considerado um modelo que envolve conceitos de

mercado, redução de custos, eficiência e eficácia na gestão da coisa pública. Essa abordagem

amplia a discussão sobre a perspectiva dada à prestação de serviços de saúde sendo esta de

acesso integral, universal e gratuito, como explana Romano, Scatena e Kehrig (2015, p.1108):

Nessa perspectiva neoliberal ou neoconservadora, a provisão do bem estar,
originariamente a cargo do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State),
passa a pertencer ao âmbito privado, por conta do mercado, devendo o
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Estado intervir apenas quando surge necessidade de ‘aliviar’ a pobreza
absoluta e de efetuar serviços que o setor privado não possa ou não queira.

A participação de instituições privadas no acesso e promoção à saúde pelo SUS é

prevista constitucionalmente, no entanto, as discussões se concentram sobre os reflexos e

consequências da apropriação das responsabilidades da máquina pública. Para que a iniciativa

privada usufrua de seus benefícios, tendo em vista seu modelo de gestão, e reduza os riscos

atrelados à terceirização dos serviços de saúde, é necessário que haja transparência em todo o

processo que associe a responsabilização da instituição privada à aplicação do recurso

público.

2.3.1 Setor público não-estatal

A elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, estabelece

uma nova modelagem na relação entre o Estado e a sociedade civil e institucionaliza a

participação do setor público não-estatal na nova estrutura de gestão da coisa pública. A

apropriação deste setor dá-se pela transferência do papel do Estado como executor dos

serviços de caráter social e sua assunção como regulador, fiscalizador e subsidiário. As

entidades que compõem o setor público não-estatal são definidas por Luiz Carlos

Bresser-Pereira e Nuria Cunill Grau (1999, p. 16), da seguinte forma:

[...] são organizações ou formas de controle ‘públicas’ porque estão voltadas
ao interesse geral; são ‘não-estatais’ porque não fazem parte do aparato do
Estado, seja porque não utilizam servidores públicos ou porque não
coincidem com os agentes políticos tradicionais. A expressão ‘terceiro setor’
pode considerar-se também adequada na medida em que sugere uma terceira
forma de propriedade entre a privada e a estatal, mas se limita ao não-estatal
enquanto produção, não incluindo o não-estatal enquanto controle.

A ascensão do setor público não-estatal na participação social de obrigações do Estado

visa preencher lacunas de déficits angariados pela máquina pública, vislumbrando, através de

entidades sem finalidade de lucro, a atribuição de valor a princípios sociais e comunitários,

em que os ganhos oriundos de suas atividades devem ser reinvestidos em sua própria

operação, sendo capaz, inclusive, de cumprir com eficiência as funções do Estado se

moldando às condições de mercado para executar sua função social. (BRESSER-PEREIRA e

CUNILL-GRAU, 1999).

Os desafios na gestão da coisa pública diante da adesão do setor público não-estatal às

atividades de competência do Estado, através de seu financiamento, se dá pela definição de
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instrumentos capazes de medir o desempenho das entidades prestadoras de serviços, a

transparência dos dados que sustentem sua eficiência, promovendo o accountability, e a

formatação de modelos jurídicos que não prejudiquem a flexibilidade dessas entidades. O

Estado deve garantir que o controle social seja exercido sobre quaisquer vínculos entre si e a

sociedade civil, mesmo que a relação “produção e controle estão intimamente relacionados

quando se trata do público não-estatal” (BRESSER-PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999, p.

43).

2.3.2 Controles internos e externos

Diante das responsabilidades da entidade que assume as competências do ente público é

evidente o controle que será exercido sobre as atividades relacionadas ao contrato, convênio

ou parceria firmada com o Estado. Existem meios jurídicos-institucionais que facilitam as

transações de uma organização privada, por isso, é dever de diversos níveis da administração

pública fiscalizar os atos e a legalidade dos meios para se atingir as metas contratualizadas. A

exigência de prestação de contas é primordial para qualquer instituição que detenha recursos

públicos, como prevê o Art. 70 da Constituição Federal de 1988:

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Tratando-se de vínculos de contraprestação, a fiscalização é estruturada, a princípio,

denominando uma equipe para fazer o acompanhamento e avaliação do contrato, convênio ou

parceria firmada entre as partes. Essa equipe deve ser composta por membros da sociedade

civil e por membros de ambos os lados do instrumento, como contratante e contratada

(SALGADO, 2017). Quanto à área da saúde, a fiscalização dos trabalhos desempenhados por

esta equipe, dos relatórios por ela elaborados e do correto cumprimento das metas

contratualizadas cabe à Secretaria de Saúde.

Há uma corresponsabilidade entre o executante e o fiscalizador do objeto

contratualizado, por isso, ambas as partes devem cumprir seu papel com cautela. Sobre ambas

as partes ainda será exercida a fiscalização do Tribunal de Contas, que é o órgão público que

visa verificar a confiabilidade e economicidade dos recursos públicos consumidos para o

atingimento das metas contratualizadas entre administração pública e entidade da sociedade

civil.
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu a Instrução n° 02/2016,

em 01 de dezembro de 2017, que trata dos documentos e métodos para as prestações de contas

que devem ser encaminhadas por todas as entidades que fazem uso de dinheiro público ou que

detêm ou são responsáveis pela guarda de bens públicos. O Tribunal de Contas é o órgão que

vai verificar se, de fato, todas as contratações, registros, compras, atividades, projetos,

investimentos, e todas demais destinações feitas pela entidade pagadora foram realizadas

dentro dos princípios da legalidade, economicidade e legitimidade.

O próprio TCESP elaborou, também, um Manual de Controle Interno, publicado em 09

de janeiro de 2020, em que é prevista, além de outras recomendações, a instituição de uma

comissão de controle interno em entidades da administração indireta, garantindo o papel de

fiscalização interna dos processos e atividades realizadas em cumprimento às competências

atribuídas em objetos contratualizados.

Relativizando a principal preocupação nos controles sobre as entidades da sociedade

civil, a distribuição do custo para cada meta estabelecida torna-se um indicador para o

controle interno averiguar os princípios básicos estipulados pelo Tribunal de Contas, dado que

reflete o giro de recursos para determinada atividade a partir de seu orçamento. Cabe à

discussão tratar a distribuição dos custos indiretos vinculados à execução de cada projeto

assumido pela entidade, os quais incorporam o processo de gestão inerente ao objeto

contratado.

Segundo Mânica (2018), a administração pública nem sempre possui dados confiáveis

para equiparar ou estabelecer os custos de uma unidade de saúde para, por exemplo, avaliar a

eficiência de um contrato de gestão. O controle interno, apresentado como órgão fiscalizador

independente e interno à entidade, em prol da transparência e do accountability da instituição,

deve avaliar a apropriação dos recursos públicos às atividades contratualizadas podendo,

assim, demonstrar os custos atribuídos a cada contrato de gestão vinculado à entidade em que

atua, respaldando a auditoria do Tribunal de Contas e gerindo a eficiência da destinação

orçamentária.

Uma das formas de acompanhamento da gestão de uma entidade é por meio dos

indicadores contábeis e financeiros que podem avaliar distintos grupos, como a liquidez, o

endividamento, a rentabilidade, entre outros. Os indicadores devem sempre ser acompanhados

do entendimento das atividades da entidade avaliada, do ambiente no qual ela está inserida e,
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até, da análise de outros indicadores em conjunto para o melhor diagnóstico da entidade, caso

contrário, a informação perde sua relevância (CRUZ et al., 2009).

Para este trabalho, destaca-se os indicadores relativos ao quociente de endividamento e

ao Capital Circulante Líquido (CCL), mesmo que, atualmente, esses indicadores não sejam

amplamente utilizados para fins gerenciais devido às suas limitações, eles são relevantes em

uma análise histórica, ademais, são exigidos pelo TCESP em suas fiscalizações ordenadas e

devem ser justificados anualmente. O CCL é um indicador de estrutura que demonstra o

capital de giro da entidade, sendo calculado pela diferença entre o ativo circulante e o passivo

circulante da instituição, os quais representam, respectivamente, bens e direitos de curto prazo

e obrigações de curto prazo (SILVA, 2020). Já o quociente de endividamento visa demonstrar

a proporção de ativos que está comprometida com as obrigações da entidade, refletindo o

financiamento de seus ativos por capital de terceiros, seu cálculo é dado pela proporção de

passivos circulantes e não circulantes sobre o total de ativos circulantes e não circulantes,

representados por totalizadores de curto e longo prazo (SILVA, 2020).

A proposta é atribuir à responsabilização da entidade do terceiro setor contratualizada a

correta distribuição de seus gastos, refletindo que cada projeto assumido deve ter um

resultado próprio ao final do exercício. O repasse de recursos para execução contratual sob

um instrumento jurídico, entendido como a terceirização do repasse público, qualifica a

organização privada para usar de toda sua estrutura para cumprir com as metas e indicadores

previstos no contrato de gestão firmado (MÂNICA, 2010).

2.3.3 Um adendo à taxa de administração

Por muito tempo, a taxa de administração foi considerada como uma remuneração que o

órgão público, como convenente, devia à sua conveniada. Essa taxa era calculada com um

percentual fixo sobre o valor total estimado no instrumento de repasse. O posicionamento do

Tribunal de Contas da União (TCU), que pode ser vislumbrado através do Acórdão n°

2.822/2011 (p. 13), é de que este órgão “[...] não coaduna com a estipulação de pagamento de

taxa de administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que

não traduza preço certo fundamentado nos custos operacionais dos serviços prestados pelas

fundações de apoio.” .

Tal parecer do TCU se justifica por não haver despesa incorrida ao reconhecer o repasse

financeiro para cobrir gastos administrativos. Essa justificativa reflete o disposto no Artigo 46
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da Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que revoga a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014,

em que são estabelecidos os valores que podem ser pagos pela parceria entre terceiro setor e

administração pública, como remuneração de equipe encarregada, diárias e custos indiretos

necessários para execução do objeto. Antes da revogação eram listados todos os custos

passíveis de inclusão aos contratos e convênios firmados com a entidade pública, a partir da

revogação, a definição é mais abrangente (BRASIL, 2015).

Inúmeros órgãos reiteram a proibição da cobrança da taxa de administração pelas

entidades privadas com vínculos com a administração pública como a Instrução Normativa n°

01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, a Portaria Interministerial n° 507/2011, do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministério da Fazenda e da

Controladoria Geral da União e na Resolução n° 116/2012 da Secretaria de Estado da Saúde

de São Paulo. Tal fato ocorre pela falta de rastreabilidade do valor direcionado como um

percentual fixo, o que os órgãos de controle externo esperam é que haja justificativa para se

cobrar um valor pela gestão administrativa da entidade contratualizada, como, por exemplo,

demonstrar quais os custos indiretos e despesas que deverão ser apropriados.

Ademais, contrapõe-se o exposto frente à necessidade da instituição, mesmo

caracterizada sem fins lucrativos, de obter recursos excedentes com vistas a subsidiar o

reinvestimento em suas próprias atividades, como exposto por Josenir Teixeira (2018), em um

de seus artigos para seu Blog sobre Terceiro Setor: “Não há proibição legal quanto a entidades

sem fins lucrativos obterem lucro/superávit no desenvolvimento de suas atividades. E nem

poderia, sob pena de inviabilização da própria existência delas diante do sistema econômico

brasileiro implantado.”.

A compreensão da obtenção de resultado superavitário obstante da percepção de

enriquecimento econômico de uma instituição do terceiro setor, visa enfatizar que esse é um

resultado da gestão de recursos, não descaracterizando sua finalidade filantrópica nem

desprovendo a vantajosidade na escolha do Estado para a contratação da iniciativa privada.
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3. Materiais e Métodos

3.1 Classificação da pesquisa

Esta pesquisa é classificada como aplicada e qualitativa. O nível da pesquisa é definido

como exploratório, devido à aproximação do pesquisador ao objeto pesquisado e a intenção

de esclarecer e modificar uma situação (GIL, 2008). Dada a complexidade da análise para

descrever as características do fenômeno estudado e a interferência no ambiente avaliado a

fim de se analisar os impactos da informação gerada a partir da definição e implementação de

um plano de centros de custos, será realizado um estudo de caso, cuja escolha é classificada

como intencional.

3.2 Coleta e análise dos dados

Os procedimentos para coleta de dados serão múltiplos, sendo estruturados a partir da

triangulação de dados para garantir a completude da análise do estudo de caso. Os

procedimentos da triangulação consistem na análise documental, entrevistas estruturadas e

observação direta. Essa metodologia será utilizada como forma de obter o cruzamento de

dados que serão utilizados na realização desta pesquisa, tornando-a comparativa, fidedigna e

objetiva. Para a execução e ordenamento do trabalho como um todo, foi elaborada uma

estrutura metodológica, conforme exposto na Figura 1.

Figura 1 - Estrutura metodológica da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

A execução da estrutura metodológica foi dividida em 5 (cinco) fases, como

apresentado na Figura 1, essas fases serão descritas individualmente.
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FASE I - A priori, foram feitas pesquisas bibliográficas quanto ao tema, a fim de se

obter embasamento para a aplicação de um plano de centros de custos que pudesse ser

adotado para, futuramente, aderir a uma metodologia de custeio adequada ao ambiente

hospitalar considerando as características da instituição. Também buscou-se fontes para

compreender as exigências e boas práticas que recaem sobre as instituições que se utilizam de

recursos públicos, a dinâmica para se estruturar um plano de centros de custos e os modelos

de gestão por contratualização no SUS. As plataformas utilizadas para a busca foram Google

Acadêmico, Spell, PubMed, Web of Sciencie e Scielo.

Foram encontrados trabalhos, os quais foram referenciados ao longo do Capítulo 2, cujo

objeto principal deu-se pela aplicação de metodologia de custeio em ambiente hospitalar, para

diferentes metodologias, além de trabalhos que determinaram centros de custos para

instituições de saúde e, também, outros que discorreram sobre os instrumentos de

contratualização do SUS e a participação de instituições privadas na gestão pública por meio

de contratos de gestão. No entanto, não há na literatura uma análise sobre a estrutura de custos

de uma instituição hospitalar que gerencie unidades de saúde terceiras, que não próprias, por

meio de instrumentos de contratualização.

FASE II - Início da triangulação de dados para compreensão do funcionamento da

entidade. Inicialmente, foram feitas pesquisas documentais acerca da estrutura gerencial e de

governança corporativa da instituição estudada, bem como seus instrumentos de

contratualização junto à Prefeitura. Foram avaliados todos os documentos que cerceiam a

fundação e definem suas atividades, a fim de compreender o ambiente que está sendo

analisado e as condições previstas em metas e indicadores sob os quais lhe são destinados

recursos, tais quais leis de criação, estatuto social, regimento interno e atas de reunião do

conselho curador da fundação estudada, além de demonstrativos, balancetes, razões e outros

relatórios contábeis.

Em seguida, foi iniciada a observação direta pela pesquisadora concomitante à

aplicação de entrevistas estruturadas, cujo roteiro está disponibilizado no Apêndice B deste

trabalho. As entrevistas foram aplicadas aos coordenadores administrativos das unidades

geridas por convênios e contratos de gestão e, quando possível, na presença do gerente de

cada unidade. Também foram realizadas entrevistas com os colaboradores que possuíam

função de coordenação na FHSL, por exemplo, coordenador de enfermagem, coordenador de

manutenção, coordenador de contabilidade, entre outros.
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O objetivo das entrevistas foi identificar, em conjunto com os colaboradores, quais os

centros de custos de cada área, compreender as atividades realizadas nos setores, o impacto da

mudança de cadastros no sistema de informações e elaborar a definição inicial do plano de

centro de custos para a organização com a visão sistêmica de impacto nas funções de cada um

e na sinergia da equipe.

A observação direta junto às entrevistas ocorreu com o acesso diário aos sistemas de

informação ao longo do segundo semestre de 2021 para o acompanhamento da pesquisadora

sobre os processos de inserção de dados, a periodicidade das movimentações e o

entrosamento dos setores no uso das informações de centros de custos, para identificar

possíveis desvios de fluxo ou entendimentos dúbios da informação. Tal etapa é relevante para

a compreensão do funcionamento da entidade e seus gargalos no redesenho dos centros de

custos.

FASE III - Efetivamente, foi realizado o desenho do plano de centros de custos, com

acompanhamento dos gestores e dos setores envolvidos para se obter a base de dados que

refletisse a organização de forma mais fidedigna. No processo de estruturação dos centros de

custos o trabalho foi subdividido em etapas para que fosse possível definir prazos, estabelecer

metas junto aos colaboradores e acompanhar o fluxo de cada processo, o resumo dessas etapas

é apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Processo de redesenho dos centros de custos

Fonte: Elaborado pela autora.

Após as entrevistas e um contato inicial com a diretoria administrativa, coordenação

financeira e gerência médica das unidades, foi elaborada uma estrutura inicial dos centros de

custos a qual foi impressa e levada nas visitas in loco das unidades e hospitais geridos pela

fundação, a visita foi realizada para compreender processos, identificar setores e possíveis

gargalos operacionais que impactam na definição do modelo de centro de custos. Com isso,
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foi possível aperfeiçoar a estrutura dos centros de custos e dimensionar, de acordo com a

realidade e as operações de cada unidade produtiva, os últimos níveis acumuladores de custos.

Foi constantemente apresentado aos colaboradores nos cargos de coordenação o plano

de centros de custos em elaboração para sugestões, melhorias ou indagações. Foi apresentado

ao diretor administrativo o plano elaborado para validação inicial, o qual foi aprovado. Todos

os centros de custos foram alocados em um plano hierárquico via planilha eletrônica com os

nomes padronizados e todos foram atrelados a um direcionador de custeio para,

posteriormente, serem vinculados ao plano de contas contábil.

FASE IV - Foi feita a implementação e cadastro nos sistemas informacionais da

instituição, incluindo o plano contábil, para a parametrização de uma mesma base no sistema

operacional hospitalar e nos sistemas satélites específicos de cada área presentes na fundação

analisada. Paralelamente, foi elaborada uma cartilha para os colaboradores da instituição com

a finalidade de orientar acerca do objetivo do recadastramento e como utilizar os centros de

custos no cadastro de informações nos sistemas gerenciais, essa cartilha está disponibilizada

no Apêndice C deste trabalho.

Para o processo de cadastramento dos centros de custos no sistema hospitalar também

foi ordenado um esquema para fins de gerenciamento de prazos e transição de registros, as

etapas são descritas conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Processo de cadastramento dos centros de custos

Fonte: Elaborado pela autora.

Iniciou-se o processo de organização e cadastro dos centros de custos, na sequência, foi

feita a exclusão dos centros de custos anteriormente utilizados no sistema de gestão hospitalar,

ficando disponível para uso apenas o plano elaborado neste trabalho. Com o impacto da

mudança dos dados, o período foi dedicado para sanar dúvidas e rever rotinas que foram

influenciadas no enfoque sistêmico do problema de pesquisa.
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Após o período de adaptação dos colaboradores da fundação no cadastro do novo plano

de centros de custos, foi feita a definição dos direcionadores de custo (cost drivers) para

todos os centros de custos que fossem rateados para outros centros de custo destino. A

definição dos critérios de rateio foi feita com base nas informações disponíveis na entidade

estudada, passíveis de mensuração confiável, de acordo com as medidas de produtividade de

cada centro de custos que pudesse ser obtida pela FHSL. Com essa definição foi possível

elencar os centros de custos receptores de custos advindos de rateios de centros de custos

terceiros, informação necessária para fins gerenciais nas análises de custos das operações e

das unidades produtivas, individualmente.

FASE V - Após a implementação, foram feitos acompanhamentos diários pela

pesquisadora no input de dados no sistema de gestão hospitalar pelo período de trinta dias,

essa análise foi realizada nas movimentações de solicitação de compras, inclusão de pedido de

materiais ou serviços no módulo de compras, inclusão de título a pagar no módulo financeiro

e saídas para centro de custo no módulo de estoques. Esse acompanhamento foi feito com a

finalidade de verificar o uso correto da padronização disseminada e orientar as equipes no

caso de equívocos nos registros, podendo realizar correções no menor espaço de tempo

possível.

O enfoque sistêmico deu-se na visão do todo ao realizar uma mudança significativa na

estrutura gerencial da entidade, a qual visa introduzir a conceitos para adesão a uma

metodologia de custeio e seu impacto na estrutura de controle interno da instituição perante as

exigências das fiscalizações externas. Essa análise é possível pelas mudanças ocasionadas

com a reestruturação dos centros de custos em todos os âmbitos da fundação: sistemas de

informação, rotinas de trabalho, prestação de contas, relatórios gerenciais e processos

decisórios. Tal abordagem sistêmica proporciona a análise de variáveis e a eliminação de

vieses no processo de trabalho, envolvendo o aspecto operacional, a automatização dos dados

e a relevância da informação gerada para tomada de decisão.

3.2.1 Parâmetros e classificações dos centros de custos

Para efetuar o cadastro dos centros de custos foi preciso, inicialmente, classificá-los. O

principal sistema de informação da instituição estudada padroniza quatro classificações para

os centros de custos, essas classificações não eram utilizadas de forma correta no cadastro

inicial da entidade, tal definição é importante para a tipologia do centro de custo cadastrado e
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a padronização dos critérios de rateio e dos vínculos dos centros de custos receptores. A

definição é dada pela abordagem do sistema de informações e a conceituação de distribuição

de custos que foi desenvolvida ao longo deste trabalho a qual é apresentada no Quadro 3.

Quadro 3 - Classificação dos centros de custos

Classificação do
sistema Hospitalar Tipologia Definição pela autora

Administrativo Administrativo Centros de custos da administração da entidade que serão
posteriormente apropriados aos centros de custos produtivos

Apoio Auxiliar Centros de custos que prestam serviços de apoio às atividades
principais da entidade que serão posteriormente apropriados aos
centros de custos produtivos

Receita Principal Produtivo Centros de custos que refletem as principais operações da
entidade pelas quais são auferidas receitas

Receita Secundária Produtivo Centros de custos que refletem demais operações da entidade
pelas quais são auferidas receitas complementares à sua atividade
principal

Fonte: Elaborado pela autora.

Tendo em vista a funcionalidade que este trabalho visa direcionar à instituição, a

classificação dos centros de custos seguiu a padronização do sistema de informações

Hospitalar, a qual cumpriu com os critérios definidos na descrição do Quadro 3. A segregação

por classificação foi importante para definir quais centros de custos teriam seus acumuladores

posteriormente distribuídos a outros centros de custos produtivos e quais centros de custos

seriam aqueles definidos por centros de resultados, os quais auferem receita para a instituição.

Define-se, por regra, que todos os centros de custos classificados como administrativo

ou apoio devem ter seus custos rateados para outros centros de custos, com isso,

obrigatoriamente, todos devem possuir um vínculo de centros de custos receptores, essa

definição é dada para aqueles que irão apropriar os custos indiretos dos centros de custos

auxiliares e administrativos além de seus custos diretos. Na definição do plano de centros de

custos foi organizada a padronização de nomenclatura, sua classificação, os critérios de rateio

(direcionadores de custos) e os centros de custos receptores. Alguns centros de custos

classificados como receita principal ou secundária (produtivos) não possuem centros de custos

receptores, pois eles não distribuem custos a terceiros, sendo acumuladores finais de custo e

resultado.
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Ressalta-se que, para fins de entendimento, diante das diversas unidades produtivas que

são geridas pela FHSL, padronizou-se uma estrutura de códigos para cada unidade, a qual já

era utilizada por alguns departamentos da FHSL e que foi amplamente difundida com a

padronização dos centros de custos. Para representar cada unidade produtiva, usa-se um

código de três dígitos, os quais são apresentados no Quadro 4 e serão usados ao longo deste

trabalho.

Quadro 4 - Padronização de códigos das unidades produtivas e gerenciais

Unidade Código
UBDS Central CEN

UPA 13 de Maio U13
UBDS Quintino II QUI

UBS Cristo Redentor CRI
Hospital Municipal Francisco de Assis HFA

UPA Norte UNM
UBDS Vila Virgínia UVV
Hospital Santa Lydia HSL
Fundação Santa Lydia FUN

UPA Oeste USM
UBS Quintino I ZEF

Fonte: Elaborado pela autora.

3.2.2 Cadastramento dos centros de custos

Considerando que a alteração de cadastros de uma instituição impacta toda sua estrutura

e, de acordo com as rotinas na FHSL, torna-se necessário ressaltar que, durante o período de

execução deste trabalho, a fundação passou por diversas mudanças, entre elas estão: assunção

de novas unidades por convênios e contratos de gestão (Hospital Municipal Francisco de

Assis, UPA Norte, UPA Oeste, UBS Quintino I e UBDS Vila Virgínia); encerramento de

outras unidades (UBDS Quintino II e UBDS Central); Hospital Santa Lydia passa a ser

referência para internação de pacientes com Covid-19, sendo, em 2021, destinado

exclusivamente para esses pacientes regulados através do SUS; em meio à pandemia, como

forma de apoio à prefeitura, assumiu, em sua totalidade, a compra de insumos e, parcialmente,

a compra de medicamentos das UPAs, UBDSs, UBSs e do Hospital Municipal sob sua gestão.

Ao longo dessas mudanças, a estrutura dos centros de custos que estava sendo

formulada foi se adaptando ao cenário da instituição, refletindo a realidade de processos na
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qual a FHSL sempre estará inserida, reflexo de sua representatividade no funcionamento das

políticas de saúde do município, adaptando-se às necessidades da população. Devido às

alterações significativas de rotina, a mudança dos cadastros dos centros de custos foi realizada

em dois momentos, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Momentos de cadastro dos centros de custos

Momento Gatilho Ação Unidades impactadas

1

Início da compra de insumos e
medicamentos pela FHSL -

necessidade de input do
processo de compras através do

sistema de informações

Cadastramento inicial da nova
estrutura de centros de custos -
testes e mudanças com análise

sistêmica, sem exclusão dos demais
centros de custos

U13

CRI

HFA

UNM

USM

UVV

ZEF

2
Sem mudanças nos processos de

rotina - fluxo normal das
operações

Aprendizado com a adaptabilidade
da mudança de estrutura das

unidades - cadastramento final,
exclusão de cadastros antigos

FUN

HSL

Fonte: Elaborado pela autora.

Com o início da compra de insumos e medicamentos para as unidades externas à FHSL,

foi necessário iniciar o processo de implantação dos centros de custos de forma emergente,

pois, assim, iniciaria o fluxo de compras pelo sistema de informações já com os dados

atualizados dos centros de custos, evitando um novo fluxo de mudanças para os

colaboradores. Portanto, foi apresentado, inicialmente, aos colaboradores das unidades

externas o novo modelo de centros de custos sem a exclusão de cadastros antigos, para não

impactar a estrutura da Fundação e do Hospital Santa Lydia. Com o cadastro do novo modelo

de centros de custos e início da aplicação pelos colaboradores foi realizado o

acompanhamento e as alterações necessárias de acordo com os impactos nas rotinas, nos

registros e nos próprios sistemas de informação.

O acompanhamento foi significativo para o reflexo na estrutura de centros de custos da

Fundação e do Hospital Santa Lydia, assim, foi possível alinhar processos que seriam

equivocados ao longo da mudança antes que eles de fato ocorressem, tais quais:
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a) Registros de ata de registro de preço já cadastrados em centros de custos a serem

desativados;

b) Adaptação e entendimento dos colaboradores quanto ao uso dos centros de custos;

c) Entendimento dos colaboradores quanto à distinção no uso de centros de custos para

estoques e despesas;

d) Identificação, manutenção  e periodicidade nas movimentações de estoque;

e) Simplificação da estrutura e da nomenclatura dos centros de custos e

f) Padronização da estrutura dos centros de custos em unidades de mesmo porte

(diferenciação por especialidade ofertada).

3.3 Considerações éticas
O projeto foi submetido para análise no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do

HCFMRP-USP. Por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os

participantes, que responderam entrevistas ou questionários, foram informados de seu sigilo e

da confiabilidade da pesquisa, o Termo apresentado consta no Apêndice D deste trabalho. O

projeto de pesquisa foi enviado à Plataforma Brasil após aprovação na etapa de qualificação

com vistas a contemplar todas as considerações apresentadas pela banca. No Anexo A consta

o parecer consubstanciado da CEP, número 4.658.736, com a aprovação do projeto de

pesquisa.
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4. Estudo de caso

A entidade objeto deste estudo de caso é a Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL), a

qual foi instituída pelo poder público municipal - Ribeirão Preto - SP -, como pessoa jurídica

de direito privado, de cunho filantrópico, registrada em cartório em 2011 na forma prevista

pela Lei Complementar Municipal (LCM) 2.415, de 14 de julho de 2010, alterada pela LCM

2.434, de 17 de dezembro de 2010, sendo regida por seu Estatuto Social, o qual lhe compete

autonomia financeira, administrativa e operacional. Tendo em vista essa autonomia e que seu

capital não pertence ao poder público, o FHSL não compõe o orçamento do município, como

prevê a Lei Federal 4.320/1964, não sendo prevista a transferência de recursos à fundação,

apenas a seus instrumentos contratuais financiados através de metas.

A FHSL é sucessora do Instituto Santa Lydia (ISL), fundado em 1960 pela Fundação

Ribeiro Pinto com objetivo de suprir a demanda pediátrica da época. Ao longo dos anos, o

ISL passou a atender adultos, se tornou um hospital geral e dividiu-se entre atendimentos da

saúde suplementar e do SUS, no entanto, as operações não foram capazes de sustentar as

dívidas da instituição e, tendo em vista seu papel diante da estrutura de saúde do município de

Ribeirão Preto, foi lavrada a Escritura Pública de Doação do ISL para o município, surgindo,

enfim, a Fundação Hospital Santa Lydia, a qual passou a incorporar todos os bens, direitos,

obrigações e quaisquer passivos assumidos pelo ISL.

Em 2014, a FHSL foi submetida a uma intervenção judicial devido à condição de

insuficiência financeira na qual se encontrava, o processo de intervenção era cumulado com

um pedido alternativo de extinção da fundação. Diante desse cenário, a estrutura da cúpula

diretiva foi suspensa e foi nomeada, pelo MP, uma comissão mista de administração para gerir

a fundação no período entre o final do ano de 2014 até o final do ano de 2017. Em 2018, após

atuação dessa comissão na reestruturação da entidade, como forma de retomar a organização e

a autonomia da FHSL, a comissão mista de administração foi dissolvida e foram

reconstituídos os conselhos curador e fiscal, além da nomeação da diretoria executiva. A

partir dessa reconstituição, com os crescentes resultados da instituição e o desenvolvimento de

suas atividades, o processo judicial de intervenção foi finalizado em meados do ano de 2020.

Em 2021 o Estatuto Social foi reformulado e há interesse pela fundação de uma revisão

da lei de criação que melhor defina a caracterização e a estrutura da FHSL diante dos órgãos

fiscalizadores. Tal fato demonstra o reconhecimento da fundação diante do papel que exerce
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frente ao município e à sua própria operação. A evolução da representatividade da FHSL

advém da ampliação de suas atividades e no apoio à na supressão de demandas do SUS.

A FHSL possui 101 leitos cadastrados no CNES (cadastro nacional de estabelecimentos

de saúde), seu estatuto prevê atendimento, preferencialmente, ao SUS e, suplementarmente, à

iniciativa privada e particulares, tendo capacidade para atendimento de média e alta

complexidade, além da atenção básica. A FHSL tem, em média, 90% de seus atendimentos

destinados ao SUS, consequentemente, há um montante significativo de receita advindo da

máquina pública por meio dos convênios e contratos com a Secretaria Municipal de Saúde de

Ribeirão Preto (SMSRP) firmados por instrumentos de contratualização. O restante dos

atendimentos está distribuído entre convênios e particulares.

Inicialmente, a participação da FHSL no meio público dava-se por meio de seu

Hospital, realizando atendimentos a pacientes SUS. Posteriormente, a FHSL passou a vender

alguns serviços e a concretizar projetos para a SMSRP, entre eles a produção e entrega de

refeições nas unidades de saúde, a contratação de profissionais médicos e de enfermagem para

atuação em UPA e UBDS, realização de serviços de esterilização de instrumentais, lavagem

de roupas, produção de exames laboratoriais e implantação de projetos como farmácia

popular, polo dengue e consultórios de rua. Atualmente, além de prestar alguns serviços de

apoio à rede (lavanderia, esterilização e laboratório), a maior participação da FHSL no meio

público é através de contratos de gestão e convênios.

A adesão da fundação aos contratos de gestão proporcionou um crescimento

significativo de seu faturamento e do resultado superavitário, como apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Evolução do faturamento e resultado da FHSL

Evolução FHSL
Ano 2.020 2.019 2.018 2.017 2.016 2.015 2.014

Faturamento 103.345.842 84.010.101 68.991.750 53.546.622 53.847.045 49.549.923 43.915.817

Resultado 4.348.134 301.943 15.967 10.053 1.058.313 2.438.283 (5.734.174)

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota-se que, a variação entre o fechamento de 2017, que não havia nenhum contrato de

gestão e o de 2020, último exercício encerrado, foi obtido um aumento de 93% no

faturamento da FHSL. Por ano, desde o encerramento de 2017, a fundação cresce uma média

de 25%, com ampliações da estrutura dos contratos vigentes, dos serviços ofertados, além do
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aumento de unidades assumidas. Quanto ao resultado, a variação é expressiva, tal fato se deve

a inúmeros fatores, entre eles está o rateio de custos indiretos antes absorvidos integralmente

pelo Hospital Santa Lydia que, após assinatura dos contratos de gestão, passou a ser

distribuído entre as unidades geridas. O aumento no resultado também é influenciado pelo

reconhecimento de subvenções e pelo equilíbrio das atividades desempenhadas no HSL, já

que as unidades geridas por contrato de gestão não geram resultado para a entidade.

4.1 Contratos de Gestão e Convênios

Como previsto em sua Lei de instituição - Lei Municipal 2.415/2010 - a FHSL passou a

firmar, a partir de 2016, junto à PMRP, com a interveniência da SMSRP, convênios e

contratos de gestão, com os respectivos objetos de integrar unidades hospitalares ao SUS e

operacionalizar, gerenciar e executar ações e serviços de saúde. Tais instrumentos são

financiados com recursos destinados por fontes de custeio ou de investimento, dependendo do

plano orçamentário previsto nos planos de trabalho específicos. A destinação da verba é

restrita para sua finalidade, devendo haver abertura de conta bancária e prestação de contas

individual para cada fonte de recurso.

A contraprestação do serviço prestado, tanto para convênios quanto para contratos de

gestão, é dividida entre parte fixa e variável, o montante caracterizado como parte fixa reflete

o valor a ser recebido pela manutenção e garantia da estrutura mínima do contrato,

independente de qualquer intercorrência, já a parte variável é condicionada ao atingimento de

metas previstas no plano operacional. As metas estipuladas são calculadas com envolvimento

de ambas as partes do contrato, sendo, preferencialmente, utilizada uma base histórica para se

estimar produção, taxas de ocupação, de profissionais, classificação de risco, tempo de espera,

entre outros. Mesmo com a análise histórica e a prospecção de surtos, epidemias ou outras

variáveis, é possível que ocorram variações nas estimativas, tal fato é reconhecido por ambas

as partes que fiscalizam o convênio ou o contrato para que sejam feitas atualizações nos

indicadores e estes sejam reflexo da realidade.

Atualmente, a FHSL gerencia todas as unidades de pronto atendimento do município de

Ribeirão Preto e atua em diversos níveis da rede de saúde - hospitais, unidades básicas de

saúde (UBS), unidades básicas distritais de saúde (UBDS) e unidades de pronto atendimento

(UPA). Além disso, já participou de diferentes etapas na concepção dos contratos de gestão:

assumiu unidades antes de sua inauguração, responsabilizando-se por mobília, aparelhagem,
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estrutura e contratações iniciais; assumiu unidades em pleno funcionamento, exigindo uma

transição para o gerenciamento da FHSL durante suas atividades ininterruptas; assumiu

unidades que, após formulação do instrumento contratualizado, mudou a estrutura operacional

durante seu funcionamento. A relação dos contratos assumidos é apresentada no Quadro 6.

Quadro 6 - Projetos geridos pela FHSL no âmbito SUS

Unidade Código Instrumento Número Início Término
UBDS Central CEN Contrato de gestão 001/2018 2018 2021

UPA 13 de Maio U13 Contrato de gestão 002/2018 2018 Vigente
UBDS Quintino II QUI Contrato de gestão 003/2018 2018 2020

UBS Cristo Redentor CRI Contrato de gestão 001/2019 2019 Vigente
Hospital Municipal Francisco

de Assis
HFA Convênio

004 e
022/2020

2020 Vigente

UPA Norte UNM Contrato de gestão 001/2020 2020 Vigente
UPA Oeste USM Contrato de gestão 002/2020 2020 Vigente

UBS Quintino I QUI Contrato de gestão 029/2021 2021 Vigente
UBDS Vila Virgínia UVV Contrato de gestão 108/2021 2021 Vigente
Hospital Santa Lydia HSL Convênio 048/2016 2016 Vigente

Fonte: Elaborado pela autora.

Nos contratos de gestão há a delimitação dos grupos de despesas que fazem parte da

execução do objeto contratual, bem como os limites orçamentários previstos para cada grupo.

O cálculo dos valores de limites das despesas é efetuado pela contratada a partir de histórico

próprio de compras, contratações, consumo e giro de estoque, relacionado ao montante de

demandas registradas pela SMSRP para a unidade gerenciada. Assim como as metas, os

valores de limite das despesas também são atualizados ou complementados a cada

identificação de variabilidade, desde que justificado nos termos do contrato. O

acompanhamento e delimitação dos valores por grupo de despesa é criteriosamente

acompanhado pelo TCESP em suas fiscalizações, nas quais são realizadas análises vertical e

horizontal entre o total orçado e o total realizado para cada grupo de despesa. Tal análise deve

resultar em indicadores aproximados, a fim de refletir uma correta estimativa no momento da

elaboração do plano operacional.

A principal distinção entre os modelos jurídicos de contratos de gestão e convênios

dá-se pela caracterização deste como um instrumento que reflete a mútua cooperação das

partes, reforçando a premissa de descentralização do SUS, enquanto aquele representa a

requisição a terceiros para execução de um serviço de interesse unilateral do Estado

(FIOCRUZ, 2018). Operacionalmente, os contratos de gestão possibilitam maior autonomia
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na gestão de recursos desde que distinguidos entre custeio e investimento, dado que o

interesse principal se concentra no alcance das metas, no entanto, com vistas disso, a

prestação de contas é mais rigorosa e o não consumo da totalidade de recursos

disponibilizados, mesmo que com o alcance das metas previstas, deve ser devolvido aos

cofres públicos como reflexo da aplicação integral no objeto pactuado em sua devida

competência.

Contabilmente, a distinção entre o convênio e o contrato de gestão é que o primeiro é

incorporado ao resultado da instituição, enquanto o segundo gera resultado nulo, já que as

receitas só são reconhecidas no resultado em contrapartida com as despesas, reflexo dos

registros pela conta intermediária de receita diferida, classificada como um passivo, uma

obrigação a cumprir com os projetos delimitados em cada contrato de gestão. O saldo residual

da conta de receita diferida reflete o montante a ser devolvido para a contratante - ente

público representado pela PMRP -, ou seja, é um montante recebido para destinação

específica que não foi consumido para sua finalidade, devendo retornar aos cofres públicos

sem transitar pelo resultado da instituição.

Cabe ressaltar que, como prevê o Art. 24, XXIV, da Lei 8.666/1993, é dispensável a

licitação “para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações

sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades

contempladas no contrato de gestão”, com isso, assim como os convênios, os contratos de

gestão são firmados diretamente pela PMRP com a FHSL, sem passar por processo licitatório,

demonstrando a supremacia do interesse público sobre o preceito da isonomia.

Como os contratos de gestão direcionam recursos específicos para cada tipo de

atividade prevista em plano de trabalho, a prestação de contas e a demonstração dos valores

atribuídos a cada unidade deve ser clara e fidedigna para a fiscalização da SMSRP, do

Tribunal de Contas e do Ministério Público. Faz-se necessário, portanto, estabelecer uma

estrutura de controle que demonstre as movimentações, saldos e recursos separadamente para

cada projeto da fundação.

4.1.1 Sistema de avaliação de performance

Diante de toda a estrutura da FHSL, principalmente com os convênios e contratos de

gestão firmados com o órgão público que expandem suas atividades de forma complexa e

multifacetada, espera-se que seu sistema de gestão de performance seja robusto e que consiga
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abranger as métricas já estipuladas nos instrumentos de contratualização. O modelo de gestão

pública orientado para o resultado influencia diretamente na forma como o vínculo de

prestação de serviço ao SUS é realizado, a contraprestação desses atendimentos é realizada

após uma série de comprovações de cumprimento de metas tangíveis e intangíveis com a

finalidade de aproximar a métrica ao maior nível de eficiência e qualidade ao tomador do

serviço.

A definição dos indicadores de desempenho nos planos de trabalho e operacional

exigem que a instituição contratada tenha um sistema de controle capaz de suprir os requisitos

mínimos ali requeridos, para isso, é preciso que esse sistema de controle tenha parâmetros que

confiram confiança e segurança à informação gerada. Considerando a FHSL contratada e

conveniada pela PMRP através de distintos instrumentos, participante de vários níveis da rede

de saúde do município e gerenciadora de recursos com destinação específica para cada um

deles, é esperado um alto nível de performance da instituição. Tal fato reflete, inclusive, a

justificativa do vínculo do setor público não-estatal nas operações de competência do Estado,

devendo aquele demonstrar analiticamente as vantagens de eficiência, eficácia e

economicidade dos seus serviços.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exige à FHSL, anual, periódica e

esporadicamente, a prestação de contas quanto aos fatos fiscais, financeiros, contábeis,

estatutários, licitatórios e de pessoal, além de comprovação de acompanhamento constante e

regular da execução e cumprimento dos objetos dos contratos e convênios com o ente público.

Tal análise visa aproximar e encadear as metas executórias às metas físicas e financeiras, já

que os fatos são intrínsecos. Sendo assim, é necessário que a FHSL tenha instrumentos para

apresentar os níveis de performance esperados com suas atividades e incumbências

decorrentes da destinação de recursos públicos.

4.2 Cenário inicial da instituição

Diante da quantidade de unidades de saúde atribuídas à gestão da FHSL, foi necessário

a instituição repensar sua estrutura gerencial para poder demonstrar com mais clareza e

objetividade seus projetos e resultados, essa redefinição se deve ao fato de não haver um

sistema de governança definido para o perfil atualmente assumido pela entidade nos últimos

anos, bem como não possuir um organograma implementado. Os cargos e processos não estão

formalmente estruturados e há inconsistências entre as atividades realizadas pelos
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colaboradores da entidade quanto à responsabilização, importância, usabilidade e

padronização das informações que cada um gera.

Por meio dos contratos de gestão, a FHSL atua em unidades de saúde de nível primário

e secundário, além de prestar outros serviços de apoio. Apesar disso, a fundação deve tratar

essas unidades objeto de contrato como terceiras. Com sua caracterização de instituição

privada, o cartório de registro civil de pessoas jurídicas não aprovou o tratamento das

unidades contratualizadas como filiais, o que também não seria aceito no momento das

prestações de contas aos órgãos fiscalizadores. Com isso, qualquer tipo de segmentação feita

na FHSL deve ser estritamente gerencial, pois há apenas um registro no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) o qual representa a Fundação Hospital Santa Lydia como uma única

personalidade, no entanto, devido à ampliação das atividades, os gestores já tratam-na de

forma ramificada.

Como a fundação passou a gerir mais de uma unidade de saúde e tem uma estrutura

própria para administrar as contas e apresentar as demonstrações contábeis de toda a

organização, foi preciso, a priori, segregar as atividades da Fundação e do Hospital. Sob o

olhar gerencial, o Hospital passa a ser considerado como uma unidade hospitalar gerida pela

fundação, como ocorre com as unidades básicas e de pronto atendimento. A Fundação,

portanto, passa a representar uma entidade de gestão, prestadora de serviços.

Figura 4 - Reestruturação da FHSL

Fonte: Elaborado pela autora.

A Fundação torna-se uma estrutura que comporta os serviços comuns às unidades,

sendo, atualmente, Hospital Santa Lydia, UPA 13 de Maio, UBS Cristo Redentor, UPA Norte,

Hospital Municipal Francisco de Assis, UPA Oeste, UBS Quintino I e UBDS Vila Virgínia,

sendo eles: serviços administrativos e serviços de apoio - manutenção, informática, segurança
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do trabalho, entre outras despesas. Para que essa nova dinâmica em que a FHSL está inserida

funcione, é preciso que todos os departamentos estejam em sinergia e compreendam a

reestruturação, visualizando em qual área da estrutura se encaixam e quais áreas são

impactadas por seu trabalho.

Atualmente, a segregação de custos entre as distintas unidades produtivas geridas pela

FHSL, que são alvo de uma rígida prestação de contas à SMSRP, é realizada de forma manual

em dois momentos distintos: no momento da movimentação bancária com o pagamento de

cada nota fiscal com o recurso destinado a cada unidade e no registro pela competência do

fato contábil através das demonstrações contábeis, os momentos representam situações

ex-ante e ex-post, respectivamente. O momento de avaliação de transferências bancárias

antecede até mesmo o fato de consumo das mercadorias adquiridas ou da comprovação de um

serviço prestado, mas que se cumprem em função da justificativa pelo consumo de recursos.

Já o registro dos fatos contábeis respeitam as características qualitativas fundamentais da

informação, garantindo que os números apresentados tenham relevância e representação

fidedigna, sendo essenciais para demonstrar quanto, de fato, cada unidade consumiu

independente da transferência de recursos financeiros.

Ambos os momentos de análise e segregação de valores por unidade produtiva são

realizados de forma manual, a sistemática é baseada nas limitações e premissas previstas nos

planos de trabalho de cada contrato de gestão e convênio, deixando evidente que o controle

foi totalmente estruturado com base em exigências externas e não com base nas necessidades

de informação inerentes ao processo de avaliação de performance da organização. Tendo em

vista que a sistemática de controle foi moldada para atender às requisições dos órgãos

fiscalizadores e que os instrumentos nos quais se baseiam essas fiscalizações estão em

constante mudança e cada vez em maior volume na FHSL, é possível afirmar que não há

dados históricos para analisar uma estrutura de custos completa e que não há conceitos

pré-definidos que tenham acompanhado as significativas mudanças da instituição ao longo

dos anos.

4.2.1 Os sistemas de informação

A FHSL trabalha, atualmente, com múltiplos sistemas de informação que são

parcialmente integrados, os quais são assim denominados dada a necessidade de se realizar a

transferência de dados eletrônicos entre os sistemas por meio de exportação de arquivos dos
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sistemas de origem e importação desses arquivos pelo sistema que aglutina as informações

gerenciais da entidade, a transferência é feita por meio de arquivo de texto. São apresentados

os tipos de sistemas presentes na instituição, suas funções e integrações realizadas no Quadro

7.

Quadro 7 - Sistemas de informações da FHSL

Sistemas Denominação Módulos Forma de
integração

Sistema de Gestão
Hospitalar

HOSPITALAR Agendamento, Internação,
Prescrição, Exames,
Faturamento, Nutrição,
Arquivo e Estatística,
Atendimento, Gestão de
Estoques, Compras,
Controle Orçamentário,
Financeiro, Glosas, Custos,
Controle de Equipamentos

Exporta dados dos
módulos
Financeiro e
Gestão de Estoque
para o sistema
contábil

Sistema de
Informações da
Folha de
Pagamento

FOLHA Folha de pagamento Exporta dados
para o sistema
contábil

Sistema de
Informações
Contábil

CONTÁBIL Contabilidade Importa dados dos
sistemas de gestão
hospitalar e de
folha de
pagamento

Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar de haver fluxo de pagamento quanto às informações geradas na folha de

pagamento, esses dados são inseridos manualmente no módulo financeiro do sistema

Hospitalar, a conciliação dos valores advindos da folha com os valores pagos só ocorrem no

momento do registro contábil das rubricas da folha em contrapartida com os pagamentos

realizados. Conclui-se, portanto, que o único sistema que contempla a união dos dados de

todos os sistemas de informações da FHSL é o Contábil.

Atualmente, quaisquer informações necessárias para tomada de decisão da gerência

devem ser elaboradas de forma manual, isso significa que os coordenadores devem reunir, de

fontes múltiplas, todos os dados necessários em planilha eletrônica e efetuar cálculos
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estimados para fornecer um parâmetro de análise. O mesmo ocorre para apropriação de custos

entre os distintos projetos da FHSL na contabilidade, como não há padronização de dados,

tanto a segregação de custos diretos entre unidades produtivas quanto os cálculos para

distribuição de custos indiretos através de rateio, são realizados de forma manual.

A fundação possui em seu pacote contratado para o sistema integrado principal, o

Hospitalar, um módulo de gestão de custos. No entanto, como a entidade não possui uma

padronização de dados e um conceito de utilização dos centros de custos, o módulo não

possui utilidade para fins gerenciais, não sendo possível processar nenhuma informação de

custos pela forma com que os dados são trabalhados nos demais módulos do sistema.

O processo manual de apropriação de custos na contabilidade dá-se pela identificação

da unidade através do histórico dos lançamentos contábeis, sendo realizados filtros em

planilha eletrônica para posterior cálculo de soma. Para os lançamentos advindos do sistema

da Folha, os históricos são gerados de forma automatizada pelo sistema de acordo com a

alocação departamental de cada colaborador, havendo uma minimização de erros por

interferência manual. Já para os lançamentos advindos do sistema Hospitalar, os históricos

com a respectiva menção da unidade são digitados no momento da inserção do título no

módulo financeiro, demonstrando um risco na confiabilidade da informação. Todos os

processos representam situações passíveis de erros e vieses.

Como as informações são oriundas de sistemas paralelos, é necessário que todos tenham

o mesmo modelo de parametrização para que os dados sejam congruentes e padronizados.

Com isso, todos os sistemas e equipes que compõem a FHSL estarão alinhados quanto aos

registros efetuados, tornando-se relevante a disseminação e a implementação do mesmo

conceito de abordagem de custos para que todos os dados imputados estejam em sintonia.

4.2.2 Os centros de custos

Cada sistema de informações da FHSL possibilita um formato de cadastramento dos

centros de custos para distribuir e classificar os dados inseridos. No sistema Hospitalar os

centros de custos são usados de forma rotineira, principalmente, para o processo completo de

compras, as saídas de estoque, o vínculo de títulos a pagar e o faturamento. No sistema Folha

e no sistema Contábil não há centros de custos cadastrados, neste segundo houve uma

tentativa anterior de cadastro equiparado ao sistema Hospitalar, mas, entrou em desuso pela

incompatibilidade de graus para cadastro e pela ausência de vínculo entre os sistemas. Na
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Folha, atualmente, há o cadastro de departamentos aos quais os empregados são vinculados.

No Contábil, conquanto, não são geradas informações por departamento nem por centro de

custos e, por não haver tal parametrização, quaisquer relatórios ou demonstrações separadas

devem ser elaboradas manualmente.

Entre os três sistemas, não há uma padronização nos cadastros dos centros de custos

e/ou departamentos, cada coordenador responsável pelos registros a serem inseridos faz as

alterações em seu sistema de uso sem dimensionar o impacto e a interferência na organização

como um todo. Por isso, ao se comparar os cadastros dos sistemas, nenhum é compatível. Foi

elaborado o Quadro 8 para visualização das diferenciações entre as estruturas de gestão de

cada sistema:

Quadro 8 - Cadastro de centros de custos por sistema de informação

HOSPITALAR FOLHA CONTÁBIL

Possibilita cadastro de Centro de Custo Sim Sim Sim

Método de classificação setorial
utilizado Centros de custos Departamentos Centros de custos

em desuso

Quantidade de áreas segmentadas pela
classificação 149 73 99

Informação gerada com a setorização

Movimentação de
compras, estoques,

pagamentos e
faturamento

Alocação
setorial de

colaborador

Não é gerada
informação
setorizada

Fonte: Elaborado pela autora.

Percebe-se que os centros de custos são culturalmente utilizados no sistema Hospitalar

apenas por exigência da operação, no entanto, os dados não são utilizados para fins gerenciais,

bem como ocorre nos cadastros por departamentalização no sistema de folha de pagamento.

Apesar de não serem utilizados, sabe-se, contudo, que todos os sistemas permitem o vínculo

das informações por centros de custos, sendo a maneira evidente de unificar os registros entre

os sistemas.
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4.2.3 Direcionadores de custos entre projetos

A FHSL obteve um crescimento exponencial ao longo dos anos a partir das assunções

de unidades de saúde. Ao longo desse crescimento e da percepção de controle e

vantajosidade, os métodos de atribuição de custos indiretos para os projetos assumidos através

de convênios e contratos de gestão com a PMRP variaram até que houvesse concordância

entre as partes para a padronização de um método, desde que em congruência com os

instrumentos contratuais.

O método de distribuição de custos indiretos deve obedecer as Normas Brasileiras de

Contabilidade (NBC) e prover informação confiável, para tanto, é preciso que o sistema de

distribuição de custos que não são diretamente alocáveis a uma atividade ou a um projeto seja

condizente e proporcional às atividades desenvolvidas pela entidade.

Na FHSL, ao longo dos anos, a distribuição de custos comuns já foi feita das seguintes

maneiras:

a) Estabelecimento de preço de venda para transferência de recursos cujo valor

pudesse ser estimado com segurança (para serviços de lavanderia, esterilização,

nutrição e laboratório);

b) Estabelecimento de direcionadores de custos específicos para cada grupamento

com base na produção por unidade acumuladora de custos (por exemplo, rateio

de insumos de laboratório baseado na quantidade de exames realizados para

cada unidade);

c) Rateio baseado em um único direcionador (proporção de atendimentos por

unidade produtiva) para custos e despesas de qualquer natureza.

Atualmente, o último método apresentado é o vigente, pois, diante da escassez de um

sistema de controle capaz de automatizar os processos de rateio dos custos indiretos, optou-se

por uma métrica que reduzisse a variabilidade da informação e minimizasse os riscos de

distribuição com base em cálculos manuais. Ademais, tal método se mostra mais vantajoso na

incorporação de custos para as diversas unidades produtivas, reduzindo o impacto sobre o

resultado do Hospital Santa Lydia, unidade geradora de resultado que incorpora os déficits

e/ou superávits obtidos no exercício.
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5. Resultados e análises

5.1 Estruturação do modelo de centros de custos

A implementação da estrutura de centro de custos representa a primeira experiência da

entidade, após a sucessão como Fundação Hospital Santa Lydia, com a modelagem de um

sistema de custeio, com isso, devem ser consideradas as variáveis atreladas à adaptação dos

colaboradores no vínculo das informações, aos testes para integração dos diferentes sistemas

de informação da instituição e à definição da instituição como um todo para que o sistema de

custos seja reflexo de suas atividades. Os métodos que envolvem essa pesquisa foram

pensados de forma a garantir que as mudanças sejam compreensíveis, adaptáveis e contínuas,

abordando conceitos já previstos nos sistemas de informação da instituição mesmo que,

atualmente, haja modelos mais assertivos para análise de custos.

No momento das alterações dos cadastros dos centros de custos foi enviado a todas as

coordenações da FHSL a cartilha de orientação sobre o conceito e o uso dos centros de custos,

bem como a listagem por unidade, a cartilha está disponibilizada no Apêndice C deste

trabalho. O objetivo deste documento é definir a padronização do centro de custo, orientar

sobre o input de dados no sistema e esclarecer as principais dúvidas dos colaboradores, assim,

todos passam a ter autonomia para analisar suas próprias movimentações. Alguns

colaboradores efetuaram contato para orientações específicas, as quais foram sanadas no

mesmo momento.

O plano de centros de custos desenvolvido foi validado pela diretoria administrativa,

pela coordenação de contabilidade e pelas coordenações administrativas das unidades

externas da FHSL. Todas as coordenações de área que manuseiam os sistemas de informações

orientaram seus colaboradores e as equipes foram receptivas para a mudança, a prospecção

junto ao sistema de informações Hospitalar é, com o uso do novo plano de centros de custos,

iniciar, em janeiro de 2022, a análise das informações pelo módulo de custos, o qual já era

contratado pela instituição, no entanto, nunca fora utilizado.

A estruturação do plano de centros de custos foi feita com base no ambiente de

constante mudança que a FHSL está inserida, considerando que o plano gerencial deve

acompanhar essas mudanças de forma fluida. Além disso, foram consideradas as restrições

frente aos sistemas de informação disponíveis na instituição, que são a principal ferramenta de
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gestão para promover o accountability, a segurança e a confiabilidade nos dados. Não

obstante, leva-se em conta a disponibilidade de informações para se obter o menor grau de

subjetividade possível na determinação dos parâmetros de custeio.

A segregação e padronização dos centros de custos visa respeitar a individualidade,

exclusividade e autonomia de cada unidade produtiva reconhecendo, cada uma, como um

projeto distinto da fundação. Assume-se com as codificações por unidade a segregação interna

por centro de custo para delimitação dos grupos de despesas, das especialidades e das

atividades exigidas em cada plano de trabalho, visando aumentar a aderência do modelo dos

centros de custos ao modelo de financiamento de cada projeto e da FHSL como um todo.

Portanto, este trabalho consegue suprir demandas externas e internas, como enfatiza

Lopes e Stadnickit (2013), ao abordar um modelo de custeio passível de uso para prestação de

contas aos órgãos fiscalizadores e para análise gerencial de viabilidade de seus serviços

prestados sendo, nesse caso, das unidades geridas por convênio ou contrato de gestão, dos

dispêndios gerados pela unidade administrativa representada pela fundação e dos retornos

obtidos com os atendimentos, prioritariamente, ao SUS e, suplementarmente, à iniciativa

privada pelo Hospital Santa Lydia.

5.1.1 Definição da estrutura gerencial

A definição do plano de centro de custos foi feita considerando a alocação direta de

custos por projeto assumido pela fundação, bem como aqueles indiretamente atribuídos. A

classificação de cada centro de custo entre administrativo, apoio, receita secundária ou receita

primária influenciou o processo de definição dos direcionadores de custeio, priorizando a

distribuição daqueles que são meros acumuladores de custos e não geram receitas.

Além da associação de custos diretos, retoma-se o conceito dos rateios de custos da

unidade gerencial Fundação (FUN), que reflete custos comuns a todas as unidades geridas.

Além disso, o Hospital Santa Lydia (HSL) também presta serviços de lavanderia,

esterilização, laboratório e nutrição para as demais unidades produtivas. Tal condição é assim

definida pois o HSL aufere receitas com a venda desses serviços - denominados internamente

como serviços de apoio - a terceiros, um dos maiores tomadores de parte desses serviços é a

própria PMRP, para outras unidades de saúde que não são geridas pela fundação. O vínculo

fica definido conforme estabelecido na Figura 5.
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Figura 5 - Fluxo de custos entre unidades gerencial e produtivas

Fonte: Elaborado pela autora.

No estudo de caso foram identificadas algumas particularidades que vão além da

formalização das unidades assumidas, refletem na interação entre elas e a forma que essas

interações seriam registradas. Já é sabida a separação entre Fundação e Hospital Santa Lydia,

sendo a primeira uma estrutura gerencial cujos custos são indiretamente atribuídos, e a

segunda é tratada como uma unidade produtiva equiparada às demais unidades assumidas por

contrato de gestão ou convênio.

A Figura 5 representa a estrutura da fundação responsável por gerenciar suas unidades

produtivas e distribuir seus custos ao conglomerado de centros de resultado. No círculo que

engloba todas as unidades produtivas, o Hospital Santa Lydia também distribui parte de seus

custos indiretamente, isso ocorre pela prestação de serviços de apoio - laboratório, lavanderia,

esterilização e nutrição - que são distribuídos por meio de rateio às demais unidades, já que é

vedada a caracterização de venda de serviço entre as unidades, tanto pelo conflito de

interesses quanto pela margem que poderia ser obtida com a determinação de um preço pelo

serviço, contrariando o conceito da receita diferida, em que o reconhecimento em resultado

limita-se tão somente o valor exato do custo de execução do serviço prestado. Quaisquer

ganhos poderiam ser atrelados à inexequível taxa de administração condenada pelo TCU,

mesmo que fossem parte do desenvolvimento das atividades da entidade (TEIXEIRA, 2018).
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Além dessa distribuição de custos do Hospital Santa Lydia para demais unidades,

ressalta-se o fluxo de materiais e de recursos humanos entre todas as unidades produtivas. Por

vezes, um colaborador é contratado para determinada unidade de saúde e, após um tempo,

migra para uma unidade distinta, ou, esporadicamente, atua em mais de uma unidade. O

mesmo ocorre para o processo de aquisição e consumo de materiais e insumos, o pedido de

compra pode ter sido realizado para determinada unidade, no entanto, em casos de escassez

ou urgência, o consumo é direcionado para outra unidade. Tais fluxos refletem a incorporação

das unidades em uma mesma estrutura gerencial e a gestão desses fluxos pela fundação, a

qual gerencia seus recursos de acordo com as necessidades de cada unidade em detrimento

das limitações dos termos contratuais.

A complexidade do fluxo de recursos e da estrutura da FHSL determinaram a robustez

do sistema de gestão de custos e a necessidade de que este sistema seja efetivamente aplicado,

como previsto pelos autores da Fiocruz Brasília (2018). O volume de transações, operações e

responsabilidades cresceu exponencialmente conforme a sistemática da entidade foi se

adaptando à assunção de cada vez mais unidades produtivas.

5.1.2 Especificidades da entidade estudada

Entender a instituição da FHSL em si faz-se necessário para compreender suas

limitações, seu alcance e sua atual estrutura. Cabe ressaltar que sua identidade ainda é motivo

de debates. Por ser autorizada sua instituição através do poder executivo - Lei municipal

2.415/2010 - e nela ser previsto que a FHSL integrará a administração pública indireta é

reconhecido, inclusive, pela fiscalização do TCESP, que a FHSL seja caracterizada como

fundação pública de direito privado do município, parte do primeiro setor, ou, até mesmo,

como fundação de apoio. Apesar disso, seu estatuto - e, ambiguamente, a própria lei de

autorização - prevê sua autonomia administrativa, operacional, orçamentária e financeira, e a

dicotomia para realizar atendimento na área da saúde tanto ao poder público quanto à

iniciativa privada. Pela Receita Federal do Brasil (RFB) a FHSL foi inscrita como pessoa

jurídica do terceiro setor, com sua natureza de fundação privada, inclusive, com base nisso, a

FHSL foi capaz de obter o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área

da saúde (CEBAS), promovendo isenção da cota patronal.

Apesar de seu capital inicial ser integralizado por uma doação da PMRP, a fundação não

é mantida pelo poder público e sequer é prevista no orçamento do município. Além disso,
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mesmo que a FHSL tenha aderido a processos essencialmente públicos, tais quais contratação

por processo seletivo e licitatório, tal fato se deve ao montante de recurso público

movimentado na instituição, aderindo a esses processos como forma de refletir a isonomia

que seria obtida no fluxo interno do ente público. Ademais, as prestações de contas ao fisco e

ao Ministério Público (MP), são feitas como entidade filantrópica do terceiro setor, com sua

contabilidade privada.

Por todas as razões que perdura a ambígua identidade da FHSL, esta fica cada vez mais

próxima da definição do setor público não-estatal descrito por Carlos Bresser-Pereira e Nuria

Cunill Grau (1999). Tal fato fica evidente pela priorização do interesse público em detrimento

do suas próprias operações e resultados, seja pela assunção de inúmeros instrumentos

jurídicos que são absorvidos pela estrutura da fundação ou pela disponibilidade e

adaptabilidade para atender, com prioridade, as demandas do Estado. A conceituação e

apropriação do público não-estatal difere-se do conceito meramente público e, com isso,

absorve toda a dubiedade entre os usuários da informação e interpretadores da identidade da

FHSL.

Mesmo diante da panaceia jurídica em que a fundação está envolvida, tanto para

entendimento de órgãos externos quanto na abordagem de processos internos, considera-se,

para fins gerenciais, o entendimento formalizado pelos órgãos superiores, tais quais RFB e

MP, e as características reais das atividades da FHSL, sendo uma fundação privada sem fins

lucrativos. A discussão acerca da personalidade jurídica da FHSL demonstra o ambiente de

incertezas que a permeia, inclusive, sobre assuntos do alicerce de constituição da entidade,

fato esse que justifica a ausência de formalização de uma estrutura de governança, a qual

impacta diretamente na modelagem de uma estrutura gerencial.

Ademais, diante da posição assumida pela instituição objeto deste estudo de caso, a qual

é reflexo de sua representatividade no atendimento ao usuário SUS e no apoio à PMRP em

termos operacionais e financeiros, a FHSL está imersa na discussão sobre a terceirização dos

serviços de saúde pública e, deve-se assumir, mesmo que previsto constitucionalmente, que o

financiamento dos serviços prestados pela fundação para gestão de unidades produtivas,

devem gerar um retorno social que impacte positivamente não somente os cofres públicos,

mas a população de toda a rede (ROMANO, SCATENA e KEHRIG, 2015). Refletindo,

enfim, o principal conceito da contratualização de serviços: a gestão orientada para resultados.
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Evidente que a garantia de retorno social envolve inúmeras variáveis, muitas delas

subjetivas, no entanto, considerando o sistema econômico vigente e as limitações

orçamentárias no âmbito do financiamento do SUS, a gestão eficiente de custos e o

reinvestimento de recursos nas próprias operações, geram impacto positivo na supressão de

demanda reprimida do complexo regulador, na redistribuição de recursos destinado a um

projeto como fonte de custeio ou investimento e na promoção de qualidade ao usuário do

SUS. Ademais, a adesão ao modelo de gestão de custos, é mais uma ferramenta para propiciar

transparência sobre as contas públicas, tanto para os órgãos de controle externo quanto

interno, além de prover informação relevante para fins gerenciais (VIANA FILHO, PASSARI

e NIVEIROS, 2017).

5.1.3 Centros de custos e seus direcionadores

A padronização dos centros de custos na entidade estudada foi feita, inicialmente, com a

definição de um plano de contas para os centros de custos, os quais foram registrados em 6

(seis) níveis. Do primeiro ao quinto nível constam as denominadas contas título, as quais

agrupam e organizam os níveis para compor as contas analíticas constantes no sexto nível,

estas representam, de fato, os centros de custos cadastrados nos sistemas de informação. Para

visualização dos níveis de ordenamento cadastrados para o plano de centros de custos, o

Quadro 9 apresenta até o quinto nível todas as contas título determinadas para organização da

fundação, visando facilitar a visualização do esqueleto da estrutura gerencial.

Quadro 9 - Plano de centros de custos - Níveis de contas-título

TIPO
NÍVEIS

1 2 3 4 5

T 1. FUNDAÇÃO SANTA LYDIA

T 1. 1. DIRETORIA

T 1. 1. 1. DIRETORIA

T 1. 1. 1. 1. DIRETORIA

T 1. 2. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS

T 1. 2. 1. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS

T 1. 2. 1. 1. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS
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T 2. HOSPITAL SANTA LYDIA

T 2. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 2. 1. 1. GERÊNCIA

T 2. 1. 1. 1. GERÊNCIA

T 2. 1. 2. OPERACIONAIS

T 2. 1. 2. 1. OPERACIONAIS

T 2. 2. APOIO

T 2. 2. 1. UNIDADES DE APOIO

T 2. 2. 1. 1. LAVANDERIA E ROUPARIA

T 2. 2. 1. 2. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

T 2. 2. 1. 3. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

T 2. 2. 1. 4. LABORATÓRIO - TERCEIROS

T 2. 2. 1. 5. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

T 2. 2. 2. APOIO

T 2. 2. 2. 1. APOIO

T 2. 3. PRODUTIVOS

T 2. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 2. 3. 1. 1. ASSISTENCIAIS

T 2. 3. 1. 2. CARRINHOS

T 2. 3. 2. EPIDEMIAS

T 2. 3. 2. 1. COVID-19

T 2. 3. 3. EXAMES - SADT

T 2. 3. 3. 1. EXAMES - SADT

T 2. 3. 4. BANCO DE SANGUE

T 2. 3. 4. 1. BANCO DE SANGUE

T 2. 3. 5. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 2. 3. 5. 1. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
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T 3. UNIDADES EXTERNAS

T 3. 1. GERÊNCIA GERAL

T 3. 1. 1. GERÊNCIA GERAL

T 3. 1. 1. 1. GERÊNCIA GERAL

T 3. 2. UPA 13 DE MAIO

T 3. 2. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 2. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 2. 2. APOIO

T 3. 2. 2. 1. APOIO

T 3. 2. 3. PRODUTIVOS

T 3. 2. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 2. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

T 3. 2. 3. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 2. 3. 4. SALA DE CURATIVO

T 3. 2. 3. 5. EPIDEMIAS

T 3. 2. 3. 6. EXAMES DE IMAGEM

T 3. 3. UBS CRISTO REDENTOR

T 3. 3. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 3. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 3. 2. APOIO

T 3. 3. 2. 1. APOIO

T 3. 3. 3. PRODUTIVOS

T 3. 3. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 3. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 3. 3. 2. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 4. HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS

T 3. 4. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS
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T 3. 4. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 4. 2. APOIO

T 3. 4. 2. 1. APOIO

T 3. 4. 3. ASSISTENCIAIS

T 3. 4. 3. 1. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 3. 4. 3. 2. ENFERMARIAS

T 3. 5. UPA NORTE

T 3. 5. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 5. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 5. 2. APOIO

T 3. 5. 2. 1. APOIO

T 3. 5. 3. PRODUTIVOS

T 3. 5. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 5. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

T 3. 5. 3. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 5. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

T 3. 6. UPA OESTE

T 3. 6. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 6. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 6. 2. APOIO

T 3. 6. 2. 1. APOIO

T 3. 6. 3. PRODUTIVOS

T 3. 6. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 6. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 3. 6. 3. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 6. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

T 3. 7. UBS QUINTINO I
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T 3. 7. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 7. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 7. 2. APOIO

T 3. 7. 2. 1. APOIO

T 3. 7. 3. PRODUTIVOS

T 3. 7. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 7. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 3. 7. 3. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 8. UBDS VILA VIRGÍNIA

T 3. 8. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 8. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 8. 2. APOIO

T 3. 8. 2. 1. APOIO

T 3. 8. 3. PRODUTIVOS

T 3. 8. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 3. 8. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

T 3. 8. 3. 3. SALA DE VACINAS

T 3. 8. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

Fonte: Elaborado pela autora.

A definição dos níveis possibilita a visualização padronizada da estrutura funcional da

entidade e de suas unidades geridas, facilitando possíveis ampliações e reajustes futuros de

acordo com o modelo gerencial que reflita as atividades exercidas pela FHSL. O sexto nível

do plano de centros de custos, o qual reflete o ordenamento final dos centros de custos

cadastrados na instituição, foi definido acompanhando as demais atribuições propostas nesta

pesquisa: o estabelecimento dos critérios de rateio e a definição dos centros de custos

acumuladores ou receptores de custos.

Devido ao volume de informações obtido com a definição e tabulação dos centros de

custos, será estratificada, neste capítulo, uma parte do quadro com o plano de centros de
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custos e informações completas, apresentando as informações apenas da UBDS Vila Virgínia

(UVV), o quadro completo com o plano de centros de custos e todos os direcionadores de

custos definidos para a Fundação Hospital Santa Lydia está disponibilizado, em sua

integralidade, no Apêndice A deste trabalho. Com isso, o Quadro 10 se organiza com as

seguintes colunas:

a) Tipo: informa se o nível do plano de centro de custo é uma conta título (T) ou uma

conta analítica (A)

b) Níveis: organização dos níveis dos centros de custos, nos quais apenas o último nível

(6) comporta contas analíticas que representam os centros de custos cadastrados de

fato

c) Nome: nomenclatura padronizada cadastrada nos sistemas de informação, neste

campo são utilizadas as codificações por unidade apresentadas anteriormente (FUN,

HSL, U13, CRI, HFA, UNM, USM, ZEF, UVV)

d) Classificação: classificação do centro de custo por sua natureza e atividade entre

Administrativo, apoio, receita principal ou receita secundária

e) Critérios de rateio: definição dos direcionadores de custos usados como base para

distribuição dos valores alocados a cada centro de custos

f) Centros de custos receptores: definição dos centros de custos que receberão custos

indiretos de outrem; para aqueles que constem “***” considera-se todas as unidades

que contenham o centro de custo padrão relacionado (HSL, U13, CRI, HFA, UNM,

USM, ZEF, UVV); as abreviações em parênteses referem-se ao nível de destino dos

centros de custos receptores. Por exemplo: *** (N. 6) ADMINISTRATIVO, deve ser

considerado que os centros de custos no nível 6 do plano que constem como

“administrativo”, para unidades diversas, devem ser considerados como centros de

custos receptores. Com isso, nos campos que contenham “-”, são representados os

centros de custos definidos como acumuladores de custos, ou seja, não há rateio,

distribuição ou apropriação de seus custos a nenhum outro.
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Quadro 10 - Plano de centros de custos e direcionadores de custeio - UVV

TIPO
NÍVEIS

NOME CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIOS DE RATEIO
CENTROS DE CUSTO

RECEPTORES1 2 3 4 5 6

T 3. 8. UBDS VILA VIRGÍNIA

T 3. 8. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 8. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 8. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO UVV ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 2. SEGURANÇA UVV SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO UVV MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS
Quantidade de chamados

para manutenção
UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 4. T.I. UVV TI ADMINISTRATIVOS
Quantidade de chamados

para TI
UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 5. SESMT UVV SESMT ADMINISTRATIVOS
Quantidade de

colaboradores
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS UVV UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 7. INVESTIMENTO UVV INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS
% destinado em plano de

trabalho
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL UVV DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS
Quantidade de

colaboradores
UVV (N. 3)

T 3. 8. 2. APOIO

T 3. 8. 2. 1. APOIO

A 3. 8. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS UVV GASES MEDICINAIS APOIO
% de consumo de gases

medicinais

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS
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A 3. 8. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO UVV ALMOXARIFADO APOIO
Número de movimentações

por centro de custo
UVV (N. 3)

A 3. 8. 2. 1. 3. CME UVV CME APOIO
Quantidade de pacotes

esterilizados

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 4. ROUPARIA UVV ROUPARIA APOIO

Quantidade de

roupas/enxovais

distribuídos

UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 5. LABORATÓRIO UVV LABORATÓRIO APOIO
Quantidade de exames

realizados

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA UVV NUTRIÇÃO/COPA APOIO
Quantidade de refeições

distribuídas
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 7. FARMÁCIA UVV FARMÁCIA APOIO
Número de movimentações

por centro de custo
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 8. LIMPEZA UVV LIMPEZA APOIO
Área (m²) x grau de

criticidade
UVV (N. 3)

A 3. 8. 2. 1. 9. RECEPÇÃO UVV RECEPÇÃO APOIO
Quantidade de pacientes

atendidos

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 10. PORTARIA UVV PORTARIA APOIO Área (m²) UVV (N. 3)

T 3. 8. 3. PRODUTIVOS

T 3. 8. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 1. 1. ADULTO - VERDE UVV ADULTO - VERDE
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-

A 3. 8. 3. 1. 2. ADULTO - AMARELO UVV ADULTO - AMARELO
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-

A 3. 8. 3. 1. 3. PEDIÁTRICO
UVV PEDIATRIA -

VERDE/AMARELO

RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-
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A 3. 8. 3. 1. 4. ADULTO/PEDIÁTRICO - VERMELHO
UVV ADULTO/PEDIATRIA -

VERMELHO

RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-

A 3. 8. 3. 1. 5. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO UVV CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APOIO
Quantidade de pacientes

atendidos

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

T 3. 8. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

A 3. 8. 3. 2. 1. SERVIÇO SOCIAL UVV SERVIÇO SOCIAL
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 2. 2. PSICOLOGIA UVV PSICOLOGIA
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 3. 2. 3. ENFERMAGEM UVV ENFERMAGEM
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 2. 4. ODONTOLOGIA UVV ODONTOLOGIA
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-

T 3. 8. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 8. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS UVV SALA DE VACINAS
RECEITA

PRINCIPAL

Quantidade de pacientes

atendidos
-

T 3. 8. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

A 3. 8. 3. 4. 1. RAIO-X UVV RADIOLOGIA
RECEITA

SECUNDÁRIA

Quantidade de exames

realizados

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 4. 2. ULTRASSOM UVV ULTRASSONOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA

Quantidade de exames

realizados

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 4. 3. ELETROCARDIOGRAFIA UVV ELETROCARDIOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA

Quantidade de exames

realizados

UVV (N. 5)

ASSISTENCIAIS

Fonte: Elaborado pela autora.
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A definição e incorporação dos dados de padronização de nomenclatura, classificação

dos cadastros, critérios de rateio e consolidação dos receptores e acumuladores de custos

possibilitam o dimensionamento das atividades desenvolvidas pela unidade estratificada e a

visão funcional para operacionalização das informações de custos na entidade. Além disso, a

tabulação das informações em uma única base de dados facilita a padronização das

informações e a reprodução pela equipe de colaboradores nos sistemas de informação.

Ressalta-se que o procedimento para a definição dos centros de custos, bem como sua

categorização e direcionadores de custeio, foi cumprido conforme previsto na estrutura

metodológica descrita no Capítulo 3 deste trabalho.

5.2 Segregação de custos por projeto

Diante das limitações e especificidades da entidade estudada, a estruturação do plano de

centros de custos é fundamental para segregar os projetos assumidos pela fundação em

diversos níveis: gerencial, operacional, financeiro e orçamentário, dado que essa é a única

maneira viabilizada pelos sistemas de informação da entidade para parametrização e

agrupamento de dados. Este trabalho possibilitará que, no próximo exercício financeiro, o

trabalho e análise de segregação de custo por unidade será totalmente automatizado, sem

interferência manual.

O modelo de padronização dos centros de custos criado permite que sejam segregados e

individualizados os centros de custos vinculados diretamente a uma unidade produtiva, assim,

é possível segregar o custo por projeto sem necessidade de interferência manual ou de

manipulação de arquivos entre sistemas distintos. Tal resultado foi obtido com a participação

dos colaboradores atuantes em cada área da fundação para que o centro de custo fosse

identificável e os registros fossem exequíveis de acordo com os processos internos.

A segregação de custos através do plano de centros de custos padronizado junto à

adoção de uma metodologia de custeio é uma forma confiável de se estabelecer controle e

iniciar uma análise de viabilidade dos projetos assumidos, considerando que as unidades

geridas sob contrato de gestão possuem recursos com destinação específica e que não podem

gerar resultado para a entidade contratada. Com base nisso, inclusive, a gestão de custos irá

evidenciar que a única unidade produtiva capaz de gerar resultado superavitário ou deficitário

para a FHSL é o Hospital Santa Lydia, dada a apropriação de receita para as demais unidades

de saúde baseada no custo de execução do contrato.
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A apropriação dos custos indiretos é realizada por meio de rateio, a FHSL utiliza uma

base única de rateio para quaisquer custos que originem a operação de rateio, tal decisão foi

tomada e justificada pela ausência de informação na determinação dos direcionadores de

custos e na necessidade de cálculo manual dos rateios para cada unidade produtiva. Com a

padronização dos registros e a determinação dos direcionadores para cada centro de custo, a

FHSL é capaz de adotar métricas mais próximas da realidade e com menor discricionariedade.

Tal objetivo é priorizado mesmo que, operacionalmente, reduza a vantajosidade do resultado

contábil, pois, o reflexo da rentabilidade dar-se-á pelo retorno real de cada operação separada.

A discussão acerca da adoção de direcionadores de custos que promovam o menor grau

de subjetividade da informação está atrelada ao conceito de taxa de administração, condenada

pelos Tribunais de Contas. A fixação de um percentual para distribuição de custos indiretos a

partir de critérios que não consideram a variabilidade do custo a ser rateado, não reflete

financeira e, quiçá, gerencialmente, o real consumo de recursos da unidade que está

absorvendo o rateio. No caso da FHSL, o estabelecimento dos direcionadores por produção

para cada centro de custo que originou a distribuição indireta de valores, proporcionará, além

de critérios objetivos, uma base de dados fidedigna para tomada de decisão.

Assumindo-se a premissa de que as unidades geridas pela fundação, que não compõem

seu CNPJ, não geram resultado, a vantajosidade está na eficiência com que a entidade é capaz

de gerir seus recursos humanos, financeiros e patrimoniais em prol do funcionamento e do

cumprimento das atividades previstas em planos de trabalho. O instrumento de mensuração

dessa eficiência é a análise de custos.

5.3 Impactos na mensuração de performance

Considerando a estrutura inicial da FHSL, a idealização da formatação e dos arranjos

organizacionais não foi acompanhada pelos sistemas de informação ou pela própria

governança corporativa. Conforme a organização assumia mais projetos, ela se adaptava para

suprir as necessidades básicas exigidas pela Prefeitura e pela Secretaria da Saúde do

Município de Ribeirão Preto. Sendo assim, não havia um modelo estruturado capaz de

promover a gestão de recursos ou a avaliação de performance da instituição.

A definição e a usabilidade dos centros de custos são métricas fundamentais para que a

fundação se posicione e avalie os indicadores e metas previstos nos instrumentos de

contratualização. Atualmente, as metas são elaboradas com base em históricos de produção e
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com o que a fundação estima de economia em relação ao orçado pelo Estado, a sistemática de

custos é capaz de demonstrar, além de termos financeiros e orçamentários, a capacidade da

instituição de cumprir com suas obrigações e o nível de eficiência nas suas propostas com o

ente público, com isso, torna-se capaz de avaliar se o não cumprimento de determinado

indicador pode ser originário de condições de mercado, de processos internos, de erros

operacionais ou de mera ausência de ajuste do inicialmente previsto (MÂNICA, 2018).

A fundação, como parte contratada dos contratos de gestão e convênios, deve possuir

instrumentos que a propiciem gerir os recursos de terceiros e demonstrar essa gestão de

maneira confiável e fidedigna, restringindo ao órgão público, contratante, seu papel de

fiscalizador sobre os termos firmados (MÂNICA, 2010). Como anteriormente citado, a

instituição já possuía, como parte do pacote do sistema integrado - Hospitalar - o módulo de

custos, que, no entanto, nunca havia sido utilizado devido à ausência de unificação de

processos e registros em relação à informação de custos. Com a redefinição dos cadastros e o

input correto de dados, é possível obter todas as informações gerenciais das operações da

FHSL de forma tempestiva e sistematizada.

A padronização dos centros de custos possibilita a extinção e a melhoria de alguns

procedimentos anteriormente adotados pela fundação como forma de prover informação, dada

a automatização dos registros via sistema, quais sejam:

a) Custos diretamente atribuídos às unidades produtivas não precisarão ser segregados

manualmente;

b) Rateios de serviços comuns e custos indiretos serão calculados e parametrizados nos

sistemas de informação, não havendo cálculos e interferências manuais em planilhas

eletrônicas;

c) Modelo unificado de centros de custos e padronização de rotinas entre todas as

unidades produtivas e gerenciais;

d) Delimitação de critérios para direcionadores de custos relacionados a cada centro de

custo individualmente, evitando o uso discricionário de direcionadores para apropriar

custos às unidades produtivas;

Considerando a responsabilidade da FHSL na gestão da coisa pública e sua autonomia

em processos decisórios e sobre a gestão de seus recursos, a sistematização de fluxos e

procedimentos é necessária, principalmente, por seu vínculo híbrido entre público e privado

(PAIM et al., 2015). O aumento do giro de recursos através dos instrumentos de
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contratualização firmados com o ente público impacta a fundação como um todo, em níveis

gerenciais e fiscais, por isso, a análise estratificada das unidades produtivas é fundamental

para a transparência dos resultados obtidos.

Tabela 2 - Evolução de indicadores financeiros da FHSL

Indicador/Ano 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Quociente de

Endividamento
78% 85% 86% 74% 89% 127% 171% 130%

Capital Circulante

Líquido
4.438.300 459.337 816.392 -1.232.547 -1.633.055 -5.250.087 -12.047.378 -5.336.492

Fonte: Elaborado pela autora.

Os indicadores apresentados na Tabela 2 evidenciam a evolução da FHSL e de sua

disponibilidade de recursos ao longo dos anos por meio do histórico dos indicadores CCL e

quociente de endividamento, os quais, em conjunto, elucidam a situação

econômico-financeira da entidade estudada, como visto por Silva (2020).

Tais indicadores refletem a contraposição do impacto do giro dos recursos nas

demonstrações financeiras, contábeis e patrimoniais da instituição dado que, apesar de uma

evolução representativa em ambos os indicadores, o CCL melhorou, substancialmente, após o

início da assunção das múltiplas unidades de saúde (2018), no entanto, o quociente de

endividamento mantém-se com baixas variações desde meados do período de intervenção

judicial (2016), em que parte das dívidas estavam quitadas, mantendo-se estável com um

percentual relativamente elevado. Esse aspecto evidencia o aumento do fluxo financeiro e da

capacidade econômica da fundação que, no entanto, está, substancialmente, vinculada a

capital de terceiros (CRUZ, 2009), tal fato está diretamente relacionado ao montante

comprometido com projetos específicos da entidade para com o ente público.

Os indicadores gerais da fundação são reflexo do seu arranjo e demonstram, assim

como todas as mudanças estruturais, o grau de sustentabilidade da entidade e os pontos de

atenção para a gestão. Não se subestimam as representativas melhorias nos indicadores e na

liquidez da FHSL em detrimento dos vínculos com o Estado e de seu suporte no cumprimento

do orçamento público e nas políticas de financiamento. Tais resultados visam reforçar a

necessidade de ampliação da estrutura de controle concomitante à assunção de novas unidades

geridas para acompanhar os distintos projetos geridos pela entidade. O resultado positivo dos
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indicadores é reflexo da gestão das unidades assumidas pela instituição, para tanto, é preciso

prover informação fidedigna que fundamente esses resultados.

Diante do histórico da FHSL e do passado pedido de extinção cumulado com o processo

de intervenção judicial, a entidade precisou reconhecer sua posição de constante vigilância e

aperfeiçoamento para que sua estrutura de controle acompanhe o fluxo operacional e

financeiro por ela sustentado. Com o trabalho realizado, o sistema de mensuração de

performance, antes manual e sem padronização, passa a ter rastreabilidade e dados confiáveis,

tal aspecto é relevante para a organização considerando o montante de recursos

transacionados ao longo dos anos que são, em sua maioria, vinculados ao ente público e, com

isso, possuem destinação própria.
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6. Considerações finais

Este trabalho se baseou em um estudo de caso com vistas a aprofundar a análise sobre a

formatação de uma estrutura de centros de custos para possibilitar a implantação de uma

metodologia de custeio a uma entidade filantrópica sem fins lucrativos da área da saúde. O

problema de pesquisa inicialmente delimitado foi sanado ao atingir os objetivos propostos

neste trabalho, como objetivo principal, foi determinada uma estrutura funcional e exequível

dos centros de custos que é capaz de acompanhar as variações ambientais na qual a fundação

estudada está inserida, baseando-se em suas especificidades e nos recursos gerenciais

disponíveis para a execução do trabalho.

Dentre os objetivos secundários, foi proposto avaliar o desenho dos centros de custos da

fundação estruturado a partir do organograma prévio da instituição e do interesse dos

stakeholders, estabelecer uma formatação de controle para os centros de custos pré definidos

relacionando sua categorização, seus direcionadores de custos e sua alocação final e analisar,

por meio do enfoque sistêmico, as dificuldades, limitações e o desempenho da implementação

e usabilidade da estrutura de centro de custos implementada. Considera-se que todos os

objetivos foram cumpridos no decorrer das etapas da pesquisa e dos resultados obtidos com a

implementação da nova estrutura de centros de custos na base de dados oficial da entidade.

As limitações desta pesquisa se basearam nas disponibilidades dos sistemas de

informação, limitando as possibilidades de cadastro e input de dados; nas mudanças

estruturais da fundação estudada ao longo da execução do projeto, limitando a análise in loco

das atividades em contexto histórico, e pelo agravo da pandemia de Covid-19, limitando a

formulação de uma estrutura usual da fundação para a adaptação ao momento vigente da

entidade, impactando, inclusive, no empenho dos demais colaboradores da instituição para

dedicação exclusiva à contenção da pandemia em apoio ao município de Ribeirão Preto.

Apesar das limitações, o projeto foi concluído com aderência de toda a instituição e suas

unidades geridas, ocorrendo a migração total para o novo modelo de centros de custos. Os

resultados demonstram que o desenvolvimento da estrutura de gestão deve ser baseado em um

sistema resiliente, capaz de acompanhar as mudanças estruturais e sem descaracterizar a

personalidade jurídica e a estrutura de governança da entidade.

Sugere-se, para trabalhos futuros, que seja aprofundado o impacto da gestão de custos

estruturada especificamente para os objetos de contratos de gestão, comparando os custos
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distribuídos com base nos drivers padronizados aos custos atribuídos às unidades por meio de

seus planos de trabalho, correlacionando os indicadores delimitados no instrumento de

contratualização à execução contratual. Complementarmente, sugere-se um estudo sob a ótica

do ente público quanto à estruturação do modelo de custos de entidades do terceiro setor

contratadas e seu impacto nos objetos delimitados em convênios, contratos ou parcerias, no

cumprimento do orçamento proposto e na eficiência em relação ao recurso destinado.

O que se conclui com este estudo é que a definição de uma estrutura gerencial é reflexo

de inúmeras variáveis organizacionais e ambientais e, especificamente para este estudo de

caso, o volume de recursos estatais movimentados pela entidade tem relevância nos processos

de mudança da estrutura de controle e da transparência da informação, sendo importante visar

não estritamente os aspectos de eficiência, eficácia e economicidade aos cofres públicos, mas

a organização interna da entidade que irá gerenciar tais recursos, evidenciando que o modelo

de gestão orientada para o resultado também se baseia em parâmetros orçamentários e

financeiros para atingir seus objetivos e garantir a sustentabilidade do vínculo

público-privado.
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APÊNDICE A - Plano de centros de custos e direcionadores de custeio

TIPO
NÍVEIS

NOME CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIOS DE RATEIO
CENTROS DE CUSTO

RECEPTORES1 2 3 4 5 6

T 1. FUNDAÇÃO SANTA LYDIA

T 1. 1. DIRETORIA

T 1. 1. 1. DIRETORIA

T 1. 1. 1. 1. DIRETORIA

A 1. 1. 1. 1. 1. DIRETORIA FUN DIRETORIA ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 1. 1. 1. 2. CONSELHOS FUN CONSELHOS ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

T 1. 2. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS

T 1. 2. 1. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS

T 1. 2. 1. 1. ADMINISTRATIVOS E COMUNS / COMPARTILHADOS

A 1. 2. 1. 1. 1. SECRETARIA FUN SECRETARIA ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 2. JURÍDICO FUN JURÍDICO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 3. CONTABILIDADE FUN CONTABILIDADE ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 4. FINANCEIRO FUN FINANCEIRO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 5. DEPARTAMENTO PESSOAL FUN DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS
Quantidade de colaboradores por

unidade

*** (N. 6) DEPARTAMENTO

PESSOAL

A 1. 2. 1. 1. 6. TI FUN TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 7. MANUTENÇÃO FUN MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS
Quantidade de chamados para

manutenção
*** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 8. PABX FUN PABX ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamadas por ramal *** (N. 6) ADMINISTRATIVO
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A 1. 2. 1. 1. 9. SESMT FUN SESMT
RECEITA

SECUNDÁRIA

Quantidade de atendimentos de

admissão e demissão

*** (N. 6) DEPARTAMENTO

PESSOAL

A 1. 2. 1. 1. 10. COMPRAS E CONTRATOS FUN COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Quantidade de ARP e contratos

firmados por unidade
*** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 11. PATRIMÔNIO FUN PATRIMÔNIO ADMINISTRATIVOS Quantidade de bens patrimoniados *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 12. CENTRAL DE PLANTÕES FUN CENTRAL DE PLANTÕES ADMINISTRATIVOS Horas plantão por unidade *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 13. ÁGUA E ESGOTO FUN ÁGUA E ESGOTO ADMINISTRATIVOS % de consumo de água *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 14. ENERGIA FUN ENERGIA ADMINISTRATIVOS Potência instalada Kw/h *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 15. TELEFONIA FUN TELEFONIA ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamadas por ramal *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

A 1. 2. 1. 1. 16. ALMOXARIFADO FUN ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVOS
Número de movimentações por

centro de custo
*** (N. 6) ALMOXARIFADO

T 2. HOSPITAL SANTA LYDIA

T 2. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 2. 1. 1. GERÊNCIA

T 2. 1. 1. 1. GERÊNCIA

A 2. 1. 1. 1. 1. GERÊNCIA HSL GERÊNCIA ADMINISTRATIVOS % de custos diretos HSL (N. 6) ADMINISTRATIVO

T 2. 1. 2. OPERACIONAIS

T 2. 1. 2. 1. OPERACIONAIS

A 2. 1. 2. 1. 1. FATURAMENTO HSL FATURAMENTO ADMINISTRATIVOS Quantidade de contas faturadas
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS /

EPIDEMIAS / SADT

A 2. 1. 2. 1. 2. ADMINISTRATIVO HSL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos HSL (N. 3) PRODUTIVOS

A 2. 1. 2. 1. 3. SAC HSL SAC ADMINISTRATIVOS
Quantidade de respondentes por

local

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS /

EPIDEMIAS / SADT
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A 2. 1. 2. 1. 4. MANUTENÇÃO HSL MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS
Quantidade de chamados para

manutenção
HSL (N. 2)

A 2. 1. 2. 1. 5. T.I. HSL TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI HSL (N. 2)

A 2. 1. 2. 1. 6. SESMT HSL SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores HSL (N. 3) PRODUTIVOS

A 2. 1. 2. 1. 7. UTILIDADES PÚBLICAS HSL UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) HSL (N. 2)

A 2. 1. 2. 1. 8. INVESTIMENTO HSL INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho

HSL (N. 4) OPERACIONAIS,

UNIDADES DE APOIO,

ASSISTENCIAIS, EPIDEMIAS

E SADT

A 2. 1. 2. 1. 9. SAME HSL SAME ADMINISTRATIVOS
Quantidade de prontuários

arquivados

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS /

EPIDEMIAS / SADT

A 2. 1. 2. 1. 10. DEPARTAMENTO PESSOAL HSL DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores HSL (N. 2)

T 2. 2. APOIO

T 2. 2. 1. UNIDADES DE APOIO

T 2. 2. 1. 1. LAVANDERIA E ROUPARIA

A 2. 2. 1. 1. 1. ROUPARIA HSL ROUPARIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quilos de roupas separadas

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS E *** (N. 6)

ROUPARIA

A 2. 2. 1. 1. 2. LAVANDERIA HSL LAVANDERIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quilos de roupas sujas *** (N. 6) ROUPARIA

T 2. 2. 1. 2. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

A 2. 2. 1. 2. 1. CME HSL CME
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de pacotes esterilizados

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS E *** (N. 6) CME

T 2. 2. 1. 3. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
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A 2. 2. 1. 3. 1. LABORATÓRIO HSL LABORATÓRIO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS E *** (N. 6)

LABORATÓRIO

T 2. 2. 1. 4. LABORATÓRIO - TERCEIROS

A 2. 2. 1. 4. 1. CSE CUIABÁ TERCEIROS CSE CUIABÁ
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 2. UBDS CASTELO BRANCO TERCEIROS UBDS CASTELO BRANCO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 3. UBS SANTA CRUZ TERCEIROS UBS SANTA CRUZ
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 4. UBS MARINCEK TERCEIROS UBS MARINCEK
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 5. UBS JOSE SAMPAIO TERCEIROS UBS JOSÉ SAMPAIO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 6. UBS PRESIDENTE DUTRA TERCEIROS UBS PRESIDENTE DUTRA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 7. UBS VILA ALBERTINA TERCEIROS UBS VILA ALBERTINA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 8. UBS VILA MARIANA TERCEIROS UBS VILA MARIANA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 9. UBS SIMIONI TERCEIROS UBS SIMIONI
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 10.
CR ESPECIALIDADES

CENTRAL

TERCEIROS CR ESPECIALIDADES

CENTRAL

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 11.
CR DR. JOSE ROBERTO

CAMPI - VILA VIRGINIA

TERCEIROS CR JOSÉ R. CAMPI - V.

VIRGÍNIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -
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A 2. 2. 1. 4. 12.
CR ALEXANDRE FLEMING -

SIMIONI

TERCEIROS CR ALEXANDRE FLEMING -

SIMIONI

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 13. ARE - NGA 59 TERCEIROS ARE - NGA 59
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 14.
USF MARIA CASAGRANDE

LOPES

TERCEIROS USF MARIA CASAGRANDE

LOPES

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 15. CAPS II TERCEIROS CAPS II
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 16. CAPS III TERCEIROS CAPS III
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 17. UBS ZARA TERCEIROS UBS ZARA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 18. UBS JD. JULIANA TERCEIROS UBS JD. JULIANA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 19. UBS SÃO JOSÉ TERCEIROS UBS SÃO JOSÉ
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 20.
CDP - CENTRO DE

DETENÇÃO PROVISÓRIO

TERCEIROS CDP - CENTRO DETENÇÃO

PROVIS.

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 21. UBS BONFIM PAULISTA TERCEIROS UBS BONFIM PAULISTA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 22. USF JD. MARCHESI TERCEIROS USF JD. MARCHESI
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 23. UBS PARQUE RIBEIRÃO TERCEIROS UBS PARQUE RIBEIRÃO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 24. UBS MARIA DAS GRAÇAS TERCEIROS UBS MARIA DAS GRAÇAS
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -
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A 2. 2. 1. 4. 25. UBS ADÃO DO CARMO TERCEIROS UBS ADÃO DO CARMO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 26. NGA - 59 TERCEIROS NGA - 59
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 27. UBS BARRIO NOVO TERCEIROS UBS BARRIO NOVO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 28. UBS VILA TIBÉRIO TERCEIROS UBS VILA TIBÉRIO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 29. USF PAULO GOMES TERCEIROS USF PAULO GOMES
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 30. UBS JOÃO ROSSI TERCEIROS UBS JOÃO ROSSI
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 31. UBS VILA ABRANCHES TERCEIROS UBS VILA ABRANCHES
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 32. UBS VILA RECREIO TERCEIROS UBS VILA RECREIO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 33.
SAD - SERVICO DE

ATENDIMENTO DOMICILIAR

TERCEIROS SAD - SERV. ATEND.

DOMICILIAR

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 34.
PENITENCIÁRIA FEMININA

DE RIB. PRETO

TERCEIROS PENITENCIÁRIA FEMININA

DE RP

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 35. CAPS I - INFANTIL TERCEIROS CAPS I - INFANTIL
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 36. UBS JARDIM AEROPORTO TERCEIROS UBS JD. AEROPORTO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 37.
UBS VALENTINA

FIGUEIREDO

TERCEIROS UBS VALENTINA

FIGUEIREDO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -
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A 2. 2. 1. 4. 38. UBS RIBEIRAO VERDE TERCEIROS UBS RIBEIRÃO VERDE
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 39. USF ESTAÇÃO DO ALTO TERCEIROS USF ESTAÇÃO DO ALTO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 40. USF AVELINO PALMA TERCEIROS USF AVELINO PALMA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 41. UFS HEITOR RIGON TERCEIROS USF HEITOR RIGON
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 42. UBS JD PAIVA TERCEIROS UBS JD. PAIVA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 43. UBS PORTAL DO ALTO TERCEIROS UBS PORTAL DO ALTO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 44. UBS DOM MIELE TERCEIROS UBS DOM MIELE
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 45. UBS IPIRANGA TERCEIROS UBS IPIRANGA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 46.
USF EUGENIO MENDES

LOPES

TERCEIROS USF EUGÊNIO MENDES

LOPES

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 47. CMSC VILA LOBATO TERCEIROS CMSC VILA LOBATO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 48. CSE IPIRANGA TERCEIROS CSE IPIRANGA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 49. NSF 1 TERCEIROS NSF 1
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 50. NSF 2 TERCEIROS NSF 2
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -
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A 2. 2. 1. 4. 51. NSF 3 TERCEIROS NSF 3
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 52. NSF 4 TERCEIROS NSF 4
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 53. NSF 5 TERCEIROS NSF 5
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

A 2. 2. 1. 4. 54. NSF 6 TERCEIROS NSF 6
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados -

T 2. 2. 1. 5. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

A 2. 2. 1. 5. 1. NUTRIÇÃO HSL NUTRIÇÃO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de refeições preparadas

HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS E *** (N. 6)

NUTRIÇÃO/COPA

A 2. 2. 1. 5. 2. LACTÁRIO HSL LACTÁRIO APOIO Quantidade de preparos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

T 2. 2. 2. APOIO

T 2. 2. 2. 1. APOIO

A 2. 2. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS HSL GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 2. 2. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO HSL ALMOXARIFADO APOIO
Número de movimentações por

centro de custo
HSL (N. 2)

A 2. 2. 2. 1. 3.
DISPENSÁRIO DE

MEDICAMENTOS
HSL DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
HSL (N. 3) PRODUTIVOS

A 2. 2. 2. 1. 4. LIMPEZA HSL LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade HSL (N. 2)

A 2. 2. 2. 1. 5. RECEPÇÃO HSL RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos HSL (N. 2)

A 2. 2. 2. 1. 6. PORTARIA HSL PORTARIA APOIO Área (m²) HSL (N. 2)
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T 2. 3. PRODUTIVOS

T 2. 3. 1. ASSISTENCIAIS

T 2. 3. 1. 1. ASSISTENCIAIS

A 2. 3. 1. 1. 1. CENTRO CIRÚRGICO HSL CENTRO CIRÚRGICO RECEITA PRINCIPAL Horas centro cirúrgico -

A 2. 3. 1. 1. 2. POSTO 1 HSL POSTO 1 RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 3. POSTO 2 HSL POSTO 2 RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 4. POSTO 3 HSL POSTO 3 RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 5. POSTO 4 HSL POSTO 4 RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 6. UTI ADULTO HSL UTI ADULTO RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 1. 1. 7. UTI PEDIÁTRICA HSL UTI PEDIÁTRICA RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 1. 1. 8. UTI NEONATAL HSL UTI NEONATAL RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 1. 1. 9. AMBULATÓRIO HSL AMBULATÓRIO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 10. CARDIOLOGIA HSL CARDIOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 11. CCIH HSL CCIH APOIO
% de serviços da CCIH por

departamento
HSL (N. 3) PRODUTIVOS

A 2. 3. 1. 1. 12. ORTOPEDIA HSL ORTOPEDIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 13. HEMODIÁLISE HSL HEMODIÁLISE RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 2. 3. 1. 1. 14. QUIMIOTERAPIA HSL QUIMIOTERAPIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 2. 3. 1. 2. CARRINHOS

A 2. 3. 1. 2. 1.
CARRO DE URGÊNCIA 1 -

UTI COVID I

HSL CARRO DE URGÊNCIA 1 - UTI

COVID I
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 2.
CARRO DE URGÊNCIA 2 -

UTI COVID I

HSL CARRO DE URGÊNCIA 2 - UTI

COVID I
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19
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A 2. 3. 1. 2. 3.
CARRO DE URGÊNCIA 3 -

UTI COVID II

HSL CARRO DE URGÊNCIA 3 - UTI

COVID II
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 4.
CARRO DE URGÊNCIA 4 -

UTI COVID II

HSL CARRO DE URGÊNCIA 4 - UTI

COVID II
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 5.
CARRO DE URGÊNCIA 5 -

UTI COVID III

HSL CARRO DE URGÊNCIA 5 - UTI

COVID III
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 6.
CARRO DE URGÊNCIA 6 -

UTI COVID III

HSL CARRO DE URGÊNCIA 6 - UTI

COVID III
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 7.
CARRO DE URGÊNCIA 7 -

UTI COVID III

HSL CARRO DE URGÊNCIA 7 - UTI

COVID III
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 8.
CARRO DE URGÊNCIA 8 -

UTI COVID IV

HSL CARRO DE URGÊNCIA 8 - UTI

COVID IV
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 9.
CARRO DE URGÊNCIA 10 -

UTI COVID V

HSL CARRO DE URGÊNCIA 10 - UTI

COVID V
APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 10.
CARRO DE URGÊNCIA 11 -

UTI PED
HSL CARRO DE URGÊNCIA 11 - UTI PED APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 11.
CARRO DE URGÊNCIA 12 -

UTI NEO
HSL CARRO DE URGÊNCIA 12 - UTI NEO APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 1. 2. 12.
CARRO DE URGÊNCIA 13 -

POSTO 4
HSL CARRO DE URGÊNCIA 13 - POSTO 4 APOIO Consumo por paciente

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

T 2. 3. 2. EPIDEMIAS

T 2. 3. 2. 1. COVID-19

A 2. 3. 2. 1. 1. UTI COVID I HSL UTI COVID I RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 2. 1. 2. UTI COVID II HSL UTI COVID II RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 2. 1. 3. UTI COVID III HSL UTI COVID III RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -
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A 2. 3. 2. 1. 4. UTI COVID IV HSL UTI COVID IV RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 2. 1. 5. UTI COVID V HSL UTI COVID V RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 2. 3. 2. 1. 6. ENFERMARIA COVID HSL ENFERMARIA CLÍNICA - COVID-19 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

T 2. 3. 3. EXAMES - SADT

T 2. 3. 3. 1. EXAMES - SADT

A 2. 3. 3. 1. 1. RADIOLOGIA HSL RADIOLOGIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 3. 1. 2. TOMOGRAFIA HSL TOMOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 3. 1. 3. ULTRASSONOGRAFIA HSL ULTRASSONOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 3. 1. 4. ENDOSCOPIA HSL ENDOSCOPIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

A 2. 3. 3. 1. 5. MAMOGRAFIA HSL MAMOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

HSL (N. 5) ASSISTENCIAIS E

COVID-19

T 2. 3. 4. BANCO DE SANGUE

T 2. 3. 4. 1. BANCO DE SANGUE

A 2. 3. 4. 1. 1. BANCO DE SANGUE HSL BANCO DE SANGUE
RECEITA

SECUNDÁRIA

Quantidade de bolsas

transfusionadas
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS

T 2. 3. 5. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

T 2. 3. 5. 1. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A 2. 3. 5. 1. 1. PSICOLOGIA HSL PSICOLOGIA RECEITA PRINCIPAL
Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
HSL (N. 3) PRODUTIVOS

A 2. 3. 5. 1. 2. FONOAUDIOLOGIA HSL FONOAUDIOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS
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A 2. 3. 5. 1. 3. ASSISTÊNCIA SOCIAL HSL SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 2. 3. 5. 1. 4. FISIOTERAPIA HSL FISIOTERAPIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 2. 3. 5. 1. 5. ENFERMAGEM HSL ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 2. 3. 5. 1. 6. TERAPIA OCUPACIONAL HSL TERAPIA OCUPACIONAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
HSL (N. 4) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

T 3. UNIDADES EXTERNAS

T 3. 1. GERÊNCIA GERAL

T 3. 1. 1. GERÊNCIA GERAL

T 3. 1. 1. 1. GERÊNCIA GERAL

A 3. 1. 1. 1. 1. GERÊNCIA UNIDADES EXTERNAS GERÊNCIA ADMINISTRATIVOS % de custos diretos *** (N. 6) ADMINISTRATIVO

T 3. 2. UPA 13 DE MAIO

T 3. 2. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 2. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 2. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO U13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 1. 1. 2. SEGURANÇA U13 SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) U13 (N. 3)

A 3. 2. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
U13 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
U13 (N. 3)

A 3. 2. 1. 1. 4. T.I. U13 TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI U13 (N. 3)

A 3. 2. 1. 1. 5. SESMT U13 SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS U13 UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) U13 (N. 3)

A 3. 2. 1. 1. 7. INVESTIMENTO U13 INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho U13 (N. 4) PRODUTIVOS
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A 3. 2. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL U13 DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores U13 (N. 3)

T 3. 2. 2. APOIO

T 3. 2. 2. 1. APOIO

A 3. 2. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS U13 GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
U13 ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
U13 (N. 3)

A 3. 2. 2. 1. 3. CME U13 CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 2. 1. 4. ROUPARIA
U13 ROUPARIA APOIO

Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 2. 1. 5. LABORATÓRIO
U13 LABORATÓRIO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA U13 NUTRIÇÃO/COPA APOIO Quantidade de refeições distribuídas U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 2. 1. 7. FARMÁCIA
U13 FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 2. 1. 8. LIMPEZA U13 LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade U13 (N. 3)

A 3. 2. 2. 1. 9. RECEPÇÃO
U13 RECEPÇÃO APOIO

Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 2. 1. 10. PORTARIA U13 PORTARIA APOIO Área (m²) U13 (N. 3)

T 3. 2. 3. PRODUTIVOS

T 3. 2. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 2. 3. 1. 1. ADULTO - VERDE U13 ADULTO - VERDE RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 2. 3. 1. 2. ADULTO - AMARELO U13 ADULTO - AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -
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A 3. 2. 3. 1. 3. PEDIÁTRICO U13 PEDIATRIA - VERDE/AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 2. 3. 1. 4.
ADULTO/PEDIÁTRICO -

VERMELHO U13 ADULTO/PEDIATRIA - VERMELHO RECEITA PRINCIPAL
Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 2. 3. 1. 5. GINECOLOGIA U13 GINECOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 2. 3. 1. 6. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
U13 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APOIO

Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 3. 1. 7. ODONTOLOGIA U13 ODONTOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 2. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

A 3. 2. 3. 2. 1. SERVIÇO SOCIAL
U13 SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL

Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 3. 2. 2. PSICOLOGIA
U13 PSICOLOGIA RECEITA PRINCIPAL

Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
U13 (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 2. 3. 2. 3. ENFERMAGEM
U13 ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL

Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 3. 2. 4. FISIOTERAPIA
U13 FISIOTERAPIA

RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

T 3. 2. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 2. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS U13 SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 2. 3. 4. SALA DE CURATIVO

A 3. 2. 3. 4. 1. SALA DE CURATIVO
U13 SALA DE CURATIVO

RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos
U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

T 3. 2. 3. 5. EPIDEMIAS

A 3. 2. 3. 5. 1. COVID-19 U13 COVID-19 RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 2. 3. 6. EXAMES DE IMAGEM
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A 3. 2. 3. 6. 1. RAIO-X
U13 RADIOLOGIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

A 3. 2. 3. 6. 2. ELETROCARDIOGRAFIA
U13 ELETROCARDIOGRAFIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados

U13 (N. 5) ASSISTENCIAIS E

EPIDEMIAS

T 3. 3. UBS CRISTO REDENTOR

T 3. 3. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 3. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 3. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO CRI ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos CRI (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 3. 1. 1. 2. SEGURANÇA CRI SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) CRI (N. 3)

A 3. 3. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
CRI MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
CRI (N. 3)

A 3. 3. 1. 1. 4. T.I. CRI TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI CRI (N. 3)

A 3. 3. 1. 1. 5. SESMT CRI SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores CRI (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 3. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS CRI UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) CRI (N. 3)

A 3. 3. 1. 1. 7. INVESTIMENTO CRI INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho CRI (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 3. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL CRI DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores CRI (N. 3)

T 3. 3. 2. APOIO

T 3. 3. 2. 1. APOIO

A 3. 3. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS CRI GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais CRI (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
CRI ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
CRI (N. 3)

A 3. 3. 2. 1. 3. CME CRI CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados CRI (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 2. 1. 4. ROUPARIA
CRI ROUPARIA

APOIO
Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
CRI (N. 4) PRODUTIVOS
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A 3. 3. 2. 1. 5. LABORATÓRIO
CRI LABORATÓRIO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados CRI (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA CRI NUTRIÇÃO APOIO Quantidade de refeições distribuídas CRI (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 3. 2. 1. 7. FARMÁCIA
CRI FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
CRI (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 3. 2. 1. 8. LIMPEZA CRI LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade CRI (N. 3)

A 3. 3. 2. 1. 9. RECEPÇÃO CRI RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos CRI (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 2. 1. 10. PORTARIA CRI PORTARIA APOIO Área (m²) CRI (N. 3)

T 3. 3. 3. PRODUTIVOS

T 3. 3. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 3. 1. 1. CLÍNICA GERAL/PEDIATRIA CRI CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 3. 3. 1. 2. GINECOLOGIA CRI GINECOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 3. 3. 1. 3. ODONTOLOGIA CRI ODONTOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 3. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A 3. 3. 3. 2. 1. ENFERMAGEM CRI ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos CRI (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 3. 3. 2. 2. AGENTES COMUNITÁRIOS CRI AGENTES COMUNITÁRIOS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pessoas atendidas -

T 3. 3. 2. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 3. 2. 3. 1. SALA DE VACINAS CRI SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 4. HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS

T 3. 4. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 4. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 4. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO HFA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 1. 1. 2. SEGURANÇA HFA SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) HFA (N. 3)
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A 3. 4. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
HFA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
HFA (N. 3)

A 3. 4. 1. 1. 4. T.I. HFA TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI HFA (N. 3)

A 3. 4. 1. 1. 5. SESMT HFA SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS HFA UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) HFA (N. 3)

A 3. 4. 1. 1. 7. INVESTIMENTO HFA INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL HFA DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores HFA (N. 3)

T 3. 4. 2. APOIO

T 3. 4. 2. 1. APOIO

A 3. 4. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS HFA GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
HFA ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
HFA (N. 3)

A 3. 4. 2. 1. 3. CME HFA CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 2. 1. 4. ROUPARIA
HFA ROUPARIA APOIO

Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 2. 1. 5. LABORATÓRIO HFA LABORATÓRIO
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA HFA NUTRIÇÃO/COPA APOIO Quantidade de refeições distribuídas HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 2. 1. 7. FARMÁCIA
HFA FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
HFA (N. 4) ASSISTENCIAIS

A 3. 4. 2. 1. 8. LIMPEZA HFA LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade HFA (N. 3)

A 3. 4. 2. 1. 9. RECEPÇÃO HFA RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 2. 1. 10. PORTARIA HFA PORTARIA APOIO Área (m²) HFA (N. 3)

99



T 3. 4. 3. ASSISTENCIAIS

T 3. 4. 3. 1. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A 3. 4. 3. 1. 1. FISIOTERAPIA HFA FISIOTERAPIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 3. 1. 2. ENFERMAGEM HFA ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 3. 1. 3. SERVIÇO SOCIAL HFA SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 3. 1. 4. FONOAUDIOLOGIA HFA FONOAUDIOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

A 3. 4. 3. 1. 5. CLÍNICA MÉDICA HFA CLÍNICA MÉDICA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos HFA (N. 5) ENFERMARIAS

T 3. 4. 3. 2. ENFERMARIAS

A 3. 4. 3. 2. 1. ENFERMARIA 1 HFA ENFERMARIA 1 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 3. 4. 3. 2. 2. ENFERMARIA 2 HFA ENFERMARIA 2 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 3. 4. 3. 2. 3. ENFERMARIA 3 HFA ENFERMARIA 3 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 3. 4. 3. 2. 4. ENFERMARIA 4 HFA ENFERMARIA 4 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

A 3. 4. 3. 2. 5. ENFERMARIA 5 HFA ENFERMARIA 5 RECEITA PRINCIPAL Pacientes-dia -

T 3. 5. UPA NORTE

T 3. 5. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 5. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 5. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO UNM ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 1. 1. 2. SEGURANÇA UNM SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) UNM (N. 3)

A 3. 5. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
UNM MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
UNM (N. 3)

A 3. 5. 1. 1. 4. T.I. UNM TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI UNM (N. 3)

A 3. 5. 1. 1. 5. SESMT UNM SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS UNM UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) UNM (N. 3)
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A 3. 5. 1. 1. 7. INVESTIMENTO UNM INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL UNM DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores UNM (N. 3)

T 3. 5. 2. APOIO

T 3. 5. 2. 1. APOIO

A 3. 5. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS UNM GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
UNM ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
UNM (N. 3)

A 3. 5. 2. 1. 3. CME UNM CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 2. 1. 4. ROUPARIA
UNM ROUPARIA APOIO

Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 2. 1. 5. LABORATÓRIO
UNM LABORATÓRIO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA UNM NUTRIÇÃO/COPA APOIO Quantidade de refeições distribuídas UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 2. 1. 7. FARMÁCIA
UNM FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 2. 1. 8. LIMPEZA UNM LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 2. 1. 9. RECEPÇÃO UNM RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 2. 1. 10. PORTARIA UNM PORTARIA APOIO Área (m²) UNM (N. 3)

T 3. 5. 3. PRODUTIVOS

T 3. 5. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 3. 1. 1. ADULTO - VERDE UNM ADULTO - VERDE RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 5. 3. 1. 2. ADULTO - AMARELO UNM ADULTO - AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 5. 3. 1. 3. PEDIÁTRICO UNM PEDIATRIA - VERDE/AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

101



A 3. 5. 3. 1. 4.
ADULTO/PEDIÁTRICO -

VERMELHO UNM ADULTO/PEDIATRIA - VERMELHO RECEITA PRINCIPAL
Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 5. 3. 1. 5. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO UNM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APOIO Quantidade de pacientes atendidos UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 5. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR

A 3. 5. 3. 2. 1. SERVIÇO SOCIAL UNM SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 3. 2. 2. PSICOLOGIA
UNM PSICOLOGIA RECEITA PRINCIPAL

Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
UNM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 5. 3. 2. 3. ENFERMAGEM UNM ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 5. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 5. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS UNM SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 5. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

A 3. 5. 3. 4. 1. RAIO-X
UNM RADIOLOGIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 5. 3. 4. 2. ELETROCARDIOGRAFIA
UNM ELETROCARDIOGRAFIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UNM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 6. UPA OESTE

T 3. 6. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 6. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 6. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO USM ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 1. 1. 2. SEGURANÇA USM SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) USM (N. 3)

A 3. 6. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
USM MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
USM (N. 3)

A 3. 6. 1. 1. 4. T.I. USM TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI USM (N. 3)

A 3. 6. 1. 1. 5. SESMT USM SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores USM (N. 4) PRODUTIVOS
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A 3. 6. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS USM UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) USM (N. 3)

A 3. 6. 1. 1. 7. INVESTIMENTO USM INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL USM DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores USM (N. 3)

T 3. 6. 2. APOIO

T 3. 6. 2. 1. APOIO

A 3. 6. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS USM GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
USM ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
USM (N. 3)

A 3. 6. 2. 1. 3. CME USM CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 2. 1. 4. ROUPARIA
USM ROUPARIA APOIO

Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 2. 1. 5. LABORATÓRIO
USM LABORATÓRIO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA USM NUTRIÇÃO/COPA APOIO Quantidade de refeições distribuídas USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 2. 1. 7. FARMÁCIA
USM FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 2. 1. 8. LIMPEZA USM LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade USM (N. 3)

A 3. 6. 2. 1. 9. RECEPÇÃO USM RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 2. 1. 10. PORTARIA USM PORTARIA APOIO Área (m²) USM (N. 3)

T 3. 6. 3. PRODUTIVOS

T 3. 6. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 3. 1. 1. ADULTO - VERDE USM ADULTO - VERDE RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 6. 3. 1. 2. ADULTO - VERMELHO USM ADULTO - VERMELHO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -
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A 3. 6. 3. 1. 3. ADULTO - AMARELO USM ADULTO - AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 6. 3. 1. 4.
PEDIATRIA -

VERDE/AMARELO

USM PEDIATRIA -

VERDE/AMARELO/VERMELHO RECEITA PRINCIPAL
Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 6. 3. 1. 5. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO USM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APOIO Quantidade de pacientes atendidos USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 6. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A 3. 6. 3. 2. 1. SERVIÇO SOCIAL USM SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 3. 2. 2. PSICOLOGIA
USM PSICOLOGIA RECEITA PRINCIPAL

Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
USM (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 6. 3. 2. 3. ENFERMAGEM USM ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 3. 2. 4. FISIOTERAPIA USM FISIOTERAPIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 6. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 6. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS USM SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 6. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

A 3. 6. 3. 4. 1. RAIO-X
USM RADIOLOGIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 3. 4. 2. ULTRASSONOGRAFIA
USM ULTRASSONOGRAFIA

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 6. 3. 4. 3. ELETROCARDIOGRAFIA USM ELETROCARDIOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados USM (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 7. UBS QUINTINO I

T 3. 7. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 7. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 7. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO ZEF ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 1. 1. 2. SEGURANÇA ZEF SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) ZEF (N. 3)
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A 3. 7. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO
ZEF MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS

Quantidade de chamados para

manutenção
ZEF (N. 3)

A 3. 7. 1. 1. 4. T.I. ZEF TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI ZEF (N. 3)

A 3. 7. 1. 1. 5. SESMT ZEF SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS ZEF UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) ZEF (N. 3)

A 3. 7. 1. 1. 7. INVESTIMENTO ZEF INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL ZEF DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores ZEF (N. 3)

T 3. 7. 2. APOIO

T 3. 7. 2. 1. APOIO

A 3. 7. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS ZEF GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais ZEF (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO
ZEF ALMOXARIFADO APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
ZEF (N. 3)

A 3. 7. 2. 1. 3. CME ZEF CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados ZEF (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 2. 1. 4. ROUPARIA ZEF ROUPARIA APOIO
Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 2. 1. 5. LABORATÓRIO
ZEF LABORATÓRIO

RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados ZEF (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA ZEF NUTRIÇÃO APOIO Quantidade de refeições distribuídas ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 2. 1. 7. FARMÁCIA
ZEF FARMÁCIA APOIO

Número de movimentações por

centro de custo
ZEF (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 7. 2. 1. 8. LIMPEZA ZEF LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade ZEF (N. 3)

A 3. 7. 2. 1. 9. RECEPÇÃO ZEF RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos ZEF (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 2. 1. 10. PORTARIA ZEF PORTARIA APOIO Área (m²) ZEF (N. 3)
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T 3. 7. 3. PRODUTIVOS

T 3. 7. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 3. 1. 1. CLÍNICA GERAL/PEDIATRIA ZEF CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 7. 3. 1. 2. GINECOLOGIA ZEF GINECOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 7. 3. 1. 3. ODONTOLOGIA ZEF ODONTOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 7. 3. 2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A 3. 7. 3. 2. 1. ENFERMAGEM ZEF ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos ZEF (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 7. 3. 2. 2. AGENTES COMUNITÁRIOS ZEF AGENTES COMUNITÁRIOS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pessoas atendidas -

T 3. 7. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 7. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS ZEF SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 8. UBDS VILA VIRGÍNIA

T 3. 8. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

T 3. 8. 1. 1. ADMINISTRATIVO E COMUNS

A 3. 8. 1. 1. 1. ADMINISTRATIVO UVV ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS % de custos diretos UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 2. SEGURANÇA UVV SEGURANÇA ADMINISTRATIVOS Área (m²) UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 3. MANUTENÇÃO UVV MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVOS
Quantidade de chamados para

manutenção
UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 4. T.I. UVV TI ADMINISTRATIVOS Quantidade de chamados para TI UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 5. SESMT UVV SESMT ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 6. UTILIDADES PÚBLICAS UVV UTILIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVOS Área (m²) UVV (N. 3)

A 3. 8. 1. 1. 7. INVESTIMENTO UVV INVESTIMENTO ADMINISTRATIVOS % destinado em plano de trabalho UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 1. 1. 8. DEPARTAMENTO PESSOAL UVV DEPARTAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVOS Quantidade de colaboradores UVV (N. 3)

T 3. 8. 2. APOIO
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T 3. 8. 2. 1. APOIO

A 3. 8. 2. 1. 1. GASES MEDICINAIS UVV GASES MEDICINAIS APOIO % de consumo de gases medicinais UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 2. ALMOXARIFADO UVV ALMOXARIFADO APOIO
Número de movimentações por

centro de custo
UVV (N. 3)

A 3. 8. 2. 1. 3. CME UVV CME APOIO Quantidade de pacotes esterilizados UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 4. ROUPARIA UVV ROUPARIA APOIO
Quantidade de roupas/enxovais

distribuídos
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 5. LABORATÓRIO UVV LABORATÓRIO APOIO Quantidade de exames realizados UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 6. NUTRIÇÃO/COPA UVV NUTRIÇÃO/COPA APOIO Quantidade de refeições distribuídas UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 7. FARMÁCIA UVV FARMÁCIA APOIO
Número de movimentações por

centro de custo
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 2. 1. 8. LIMPEZA UVV LIMPEZA APOIO Área (m²) x grau de criticidade UVV (N. 3)

A 3. 8. 2. 1. 9. RECEPÇÃO UVV RECEPÇÃO APOIO Quantidade de pacientes atendidos UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 2. 1. 10. PORTARIA UVV PORTARIA APOIO Área (m²) UVV (N. 3)

T 3. 8. 3. PRODUTIVOS

T 3. 8. 3. 1. ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 1. 1. ADULTO - VERDE UVV ADULTO - VERDE RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 8. 3. 1. 2. ADULTO - AMARELO UVV ADULTO - AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 8. 3. 1. 3. PEDIÁTRICO UVV PEDIATRIA - VERDE/AMARELO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 8. 3. 1. 4.
ADULTO/PEDIÁTRICO -

VERMELHO
UVV ADULTO/PEDIATRIA - VERMELHO RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

A 3. 8. 3. 1. 5. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO UVV CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APOIO Quantidade de pacientes atendidos UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

T 3. 8. 3. 2. MULTIDISCIPLINAR
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A 3. 8. 3. 2. 1. SERVIÇO SOCIAL UVV SERVIÇO SOCIAL RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 2. 2. PSICOLOGIA UVV PSICOLOGIA RECEITA PRINCIPAL
Quantidade de pacientes e

colaboradores atendidos
UVV (N. 4) PRODUTIVOS

A 3. 8. 3. 2. 3. ENFERMAGEM UVV ENFERMAGEM RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 2. 4. ODONTOLOGIA UVV ODONTOLOGIA RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 8. 3. 3. SALA DE VACINAS

A 3. 8. 3. 3. 1. SALA DE VACINAS UVV SALA DE VACINAS RECEITA PRINCIPAL Quantidade de pacientes atendidos -

T 3. 8. 3. 4. EXAMES DE IMAGEM

A 3. 8. 3. 4. 1. RAIO-X UVV RADIOLOGIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 4. 2. ULTRASSOM UVV ULTRASSONOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS

A 3. 8. 3. 4. 3. ELETROCARDIOGRAFIA UVV ELETROCARDIOGRAFIA
RECEITA

SECUNDÁRIA
Quantidade de exames realizados UVV (N. 5) ASSISTENCIAIS
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevistas

- Apresentação do Objetivo da Pesquisa
Esse formulário foi criado para conhecer a necessidade, a usabilidade e as expectativas em
relação ao novo cadastro dos centros de custos da Fundação Hospital Santa Lydia e a
integração entre os sistemas de gestão, contábil e folha de pagamento, provendo informações
objetivas, verificáveis e fidedignas para a tomada de decisão dos setores e gestores.

- Entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
- Perguntas para gestores das unidades de saúde/hospitais

Hospital Santa Lydia, UPA 13 de Maio, UBS Cristo Redentor, Hospital Municipal Francisco
de Assis, UPA Norte, UPA Oeste, UBDS Vila Virgínia.

- Qual o seu nome completo?
- Você é gerente de qual unidade/hospital?
- O que você entende por centros de custos? (Pedir sinceridade e que não tenham

preocupação com a questão de definição dos centros de custos, ela é necessária para
que possamos compreender as demais respostas a partir da percepção do respondente
em relação ao conceito)

- Quais centros de custos você definiria para sua unidade/hospital?
- Qual a intenção de uso das informações segregadas por centros de custos?
- Atualmente, como você obtém as informações necessárias para a tomada de decisão da

sua unidade/hospital?
- Como a automatização das informações pode beneficiar seu trabalho?
- Como a automatização das informações pode beneficiar a unidade/hospital que você

gere?
- Surge alguma dúvida ou preocupação ao saber da reestruturação dos centros de custos

na Fundação?
- Perguntas para coordenadores de áreas específicas

Coordenação de enfermagem, coordenação de TI, coordenação de faturamento, coordenação
de farmácia, coordenação de compras, coordenação de financeiro, coordenação de
laboratório, coordenação de nutrição, coordenação de contabilidade, coordenação de
manutenção, coordenação de departamento pessoal, Diretoria.

- Qual o seu nome completo?
- Qual setor você coordena?
- O que você entende por centros de custos? (*Não se preocupem com a questão de

definição dos centros de custos, ela é necessária para que possamos compreender as
demais respostas a partir da sua percepção em relação ao conceito.)

- Qual uso seu setor faz dos cadastros de centro de custos no sistema de informações?
- Qual a percepção acerca do cadastro e alterações de centros de custos atualmente? É

eficiente?
- Seu setor seria beneficiado por uma organização nos cadastros de centros de custos?
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- Como você acredita que a Fundação como um todo pode ser beneficiada por essa
padronização dos centros de custos?

- Você gostaria de ter acesso às informações segregadas por centro de custos?
- Como seu setor poderia aproveitar essas informações segregadas por centro de custos?
- Qual a sua opinião sobre poder fazer um acompanhamento dos registros atrelados aos

centros de custos sob sua coordenação para obter maior controle?
- Surge alguma dúvida ou preocupação ao saber da reestruturação dos centros de custos

na Fundação?
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APÊNDICE C - Cartilha de orientação aos colaboradores da FHSL
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a),

Eu, Lígia Pezzutto, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Gestão de

Organizações de Saúde pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São

Paulo, em prol da realização da dissertação de mestrado intitulada “A estruturação por centros

de custos de uma Fundação filantrópica contratualizada”, orientada pela Profa. Dra. Mariana

Simões Ferraz do Amaral Fregonesi, solicito autorização para realizar uma entrevista e,

posteriormente, utilizar os dados obtidos para análise e desenvolvimento desta pesquisa.

O objetivo da pesquisa é determinar uma estrutura de centros de custos funcional e flexível

para a Fundação estudada a partir de suas particularidades, a entrevista é fundamental para

obter dados quanto ao funcionamento, as atividades e necessidades do departamento ou

unidade administrada pelo(a) senhor(a) para estruturar um plano de centro de custos com

aplicabilidade. Serão entrevistados todos os coordenadores de área da Fundação, além dos

coordenadores administrativos das unidades de saúde que são geridas pela Fundação.

Os benefícios de sua participação estão atrelados à melhoria na estrutura organizacional e

gerencial da instituição a partir da formalização dos centros de custos e seu cadastro nos

sistemas de informações, beneficiando seu processo decisório e sua gestão intra-setorial.

Quanto aos riscos, considera-se que as respostas podem expor alguma falha processual ou

gerar mudanças na rotina de trabalho comumente realizada. Ressalta-se que sua participação é

voluntária e que não será realizado desembolso financeiro por nenhuma das partes.

O(a) senhor(a) pode recusar-se a participar dessa entrevista e, caso aceite, também poderá

desistir da entrevista no momento que lhe couber, sem prejuízos. O(a) senhor(a) terá direito a

uma via deste Termo devidamente assinada, podendo entrar em contato com o pesquisador

principal sempre que houver alguma dúvida em relação à sua participação nesta pesquisa

através do telefone (16) 99200-6430 ou e-mail ligia.pezzutto@gmail.com.

Portanto, solicito permissão para a realização da entrevista com o(a) senhor(a), garantindo

sigilo de sua identidade e comprometendo-me a encaminhar o relatório final desta pesquisa,

quando concluída. Além disso, solicito permissão para divulgação das análises obtidas com

essa entrevista em conjunto à execução da pesquisa.
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Desde já, agradeço por sua participação e pela contribuição para o alcance dos objetivos

pretendidos. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos ao decorrer do

processo. Ressalta-se que esta pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do

HCFMRP-USP.

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são

responsáveis por supervisionar pesquisas em seres humanos que estão sendo feitas na

instituição e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos

os participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das

Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está localizado no Subsolo do Hospital

e funciona das 8:00 às 17:00. O telefone de contato é o (16) 3602-2228.

Ribeirão Preto, ____ de __________ de 20__.

__________________________

Lígia Pezzutto

Mestranda em Gestão de Organizações de Saúde

FMRP/USP

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e de minha participação nesta pesquisa, e

que li os termos acima descritos, declaro meu consentimento em participar e estou ciente que

os dados obtidos com essa entrevista serão utilizados para fins científicos.

Nome completo:____________________________________________________

Data: ____/____/____  Assinatura:______________________________________
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP
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ANEXO B - Listagem dos centros de custos cadastrados no sistema

hospitalar
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