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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como pilares: universalidade do acesso em todos 

os níveis de assistência; integralidade; igualdade; descentralização dos serviços; 

regionalização; hierarquização e resolubilidade. Nesse sentido os investimentos a serem 

efetuados devem ser planejados de modo que não se tornem pulverizados e desconectados do 

processo de regionalização do SUS, bem como dos objetivos/prioridades do Ministério da 

Saúde (MS) e do Governo Federal. 

Um dos aspectos importantes para o aprimoramento SUS é o investimento na rede física 

do Sistema, bem como a manutenção desta rede ao longo do tempo. A rede SUS deve traduzir 

– em termos territoriais e físico-ambientais – as políticas de saúde pública do país, bem como 

os anseios da população, quer seja em termos de demanda por promoção e prevenção à saúde 

ou por ações curativas. 

Uma das etapas vitais, para que o investimento na rede física do SUS possa ocorrer em 

conformidade com o acima mencionado, é o constante e dinâmico desenvolvimento dos 

conhecimentos e da experiência dos profissionais que desenvolvem projetos e planejam obras 

na área de saúde. A atuação destes profissionais deve ir além do ato de projetar ou planejar 

obras, devendo incorporar a etapa de planejamento e implantação do Sistema como um todo, 

orientando os gestores regionais e locais de saúde. 

 Os investimentos devem levar em conta, ainda, alguns critérios como: 

• relevância e custo-benefício do projeto; 

• papel estratégico na descentralização do SUS; 

• coerência com a infra-estrutura existente na rede de serviços do SUS; 

• viabilidade na execução do projeto e compatibilidade tecnológica com a estrutura 

física existente; 

• sustentabilidade do projeto (manutenção da rede física e tecnológica a ser 

incorporada); 

• compatibilidade tecnológica (infra-estrutura x equipamento); 
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• recursos humanos compatíveis com a utilização da tecnologia proposta; 

• impacto sobre a cobertura e a integralidade das ações de saúde; 

• atendimento a grupos populacionais estratégicos e aos mais vulneráveis; 

• desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; e 

• atendimento às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Outro aspecto a ser ressaltado, quando se fala em Projeto de Investimento é a 

incorporação tecnológica e a avaliação do custo-benefício destas tecnologias na rede SUS. Os 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) em geral precisam, constantemente, prever a 

incorporação de tecnologias voltadas para o tratamento e diagnóstico em saúde. 

Tal fato vincula, fortemente, a relação do desenvolvimento e elaboração do projeto físico 

com a proposta para equipar o estabelecimento. Isto ocorre numa base dinâmica, conferindo 

grande flexibilidade ao projeto físico e ganhos, em escala, no âmbito da rede, provenientes da 

redução dos custos de obras de instalação e adaptações, comumente incorporadas aos 

processos de aquisição de equipamentos sem o devido planejamento. 

No âmbito do Ministério da Saúde (MS), estas propostas de investimentos surgem a 

partir da formalização de um pleito, por parte de uma entidade/instituição proponente, que 

passa obrigatoriamente pelas etapas a seguir. 

a) Habilitação da entidade/instituição: Etapa que consiste na comprovação, por meio 

de documentação da capacidade jurídica do proponente e do dirigente ou 

representante legal e da regularidade fiscal, nos termos da legislação específica. A 

habilitação do proponente e de seu dirigente ou representante legal é válida para 

todas as propostas que forem apresentadas ao Ministério da Saúde, sendo de 

responsabilidade do órgão ou da entidade mantê-la atualizada, para atender aos 

requisitos legais nas etapas que se fizerem necessárias. 

b) Proposta de projeto (ou pré-projeto): Etapa desenvolvida pelo Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), que, visando atender aos princípios de racionalidade/descentralização 

administrativa, visibilidade e transparência, conforme estabelecido na Constituição 

Federal, nas Leis Orgânicas da Saúde e nas Normas Operacionais do SUS, 

possibilita ao órgão ou entidade apresentar seu pleito, diretamente pela Internet, com 

adequado detalhamento da proposta. Cabe ressaltar, que o pré-projeto tornou-se 
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instrumento eficaz, pois tem proporcionado agilidade no recebimento dos pleitos e 

sua conseqüente análise, além de propiciar ao proponente economia de recursos na 

formatação de projetos que não venham a ser aprovados. Após avaliação pelas áreas 

finalísticas do MS, as propostas com mérito favorável são submetidas a uma análise 

técnica e econômica. 

c) Formalização do pleito: Etapa em que é obrigatória a apresentação da 

documentação complementar e do conjunto de anexos que compõem o Plano de 

Trabalho, independentemente da categoria econômica, corrente ou capital. Na 

apreciação pelo Ministério da Saúde, são levados em consideração os pleitos que, 

preliminarmente, obtiveram a aprovação de seus respectivos Conselhos de Saúde 

Estadual ou Municipal. 

Depois de vencidas estas etapas, o pleito é transformado em um processo com todas as 

informações e documentações necessárias, para que se possa iniciar a fase de análise técnica 

pelas áreas competentes. No caso do MS, a Secretaria Executiva, por intermédio da 

Coordenação Geral de Investimentos em Saúde (CGIS) da Diretoria de Programa, tem a 

atribuição de realizar a análise técnica e econômica dos pleitos de investimentos no setor 

saúde, relacionados às obras nos EAS da rede pública, bem como às aquisições de 

equipamentos médico-hospitalares e de unidades móveis de saúde, voltados para a melhoria 

da gestão do SUS. 

No que tange à CGIS, em sua área técnica de análise de projetos de obras, as propostas 

de investimentos analisadas fazem referência às obras de construção, conclusão, ampliação e 

reforma de unidades de saúde, cabendo ainda pronunciar-se, em projetos de equipamentos, 

sobre os ambientes onde serão instalados os mesmos. 

Assim, diante da tarefa de análise técnica das propostas de investimentos em obras, o 

presente documento tem por finalidade descrever os procedimentos utilizados na avaliação 

técnica das propostas apresentadas, bem como divulgar a sistemática adotada. 

Este manual será anualmente revisado pela equipe técnica da área de obras da 

CGIS/DIPE/SE/MS. A revisão em questão será embasada no Manual de Cooperação Técnica 

e Financeira por meio de Convênios publicado anualmente e demais documentos oficiais do 

Ministério da Saúde relacionados às obras de construção, ampliação, reforma e conclusão de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 
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2. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe responsável pelas análises técnicas dos pleitos de obras é composta por 

profissionais graduados em arquitetura, com experiência em análises e/ou projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde e por profissionais graduados em engenharia civil, 

com experiência em custos de obras e análise de orçamentos de estabelecimentos assistenciais 

de saúde. 
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3. ESCOPO DO TRABALHO 

Vale ressaltar que o trabalho, realizado pela equipe responsável pelas análises técnicas dos 

pleitos de obras, diferenciam-se da análise realizada pelas Vigilâncias Sanitárias locais, Visas 

Estaduais e Municipais. O foco das análises em questão compreende – além do controle do risco 

observado pelas Visas por meio do cumprimento das exigências e recomendações das normas 

vigentes – os tipos de intervenções a serem realizados, bem como a coerência entre o valor 

solicitado e o porte da obra apresentada, conforme valores apresentados nos pré-projetos. 

Estas análises refletem os preceitos técnicos e as políticas de saúde vigentes no País. Assim, o 

referencial-base para a realização das análises são as normas relativas aos projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde (Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – 

Anvisa; resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 – Anvisa; ABNT/NBR 9050; etc) e as 

políticas do Ministério da Saúde, bem como as portarias ministeriais relacionadas a programas 

financiados pelo MS: Saúde Mental; Urgência e Emergência; Atenção Básica; etc. 

É observado ainda o Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios, 

documento publicado anualmente pelo Ministério da Saúde, que tem por finalidade orientar os 

gestores quanto aos procedimentos necessários para a obtenção, aplicação e controle de recursos 

públicos federais, por meio de convênios, com vistas a atender a programas e projetos de interesse 

público na área de serviços e ações de saúde.  

O objeto central da análise técnica de obras é o Projeto Básico de Arquitetura e Relatório 

Técnico (PBART). Esta análise é realizada por um profissional graduado em arquitetura, que 

examina o PBART juntamente com as informações referentes à estruturação da proposta pleiteada 

(memorial descritivo e relação das atividades assistenciais a serem desenvolvidas, entre outras), e 

por um profissional graduado em engenharia civil, que examina a proposta de aplicação dos 

recursos na intervenção solicitada (planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) e a 

coerência dos serviços pleiteados pelo PBART. 

É de responsabilidade dos analistas de arquitetura e engenharia a elaboração de pareceres 

e notas técnicas acerca do PBART, bem como a orientação aos gestores e técnicos 

responsáveis pelos projetos da entidade proponente, visando ao cumprimento da legislação 

vigente e das políticas do Ministério da Saúde. Os analistas podem ainda realizar visitas 

técnicas às obras, caso haja necessidade de levantar subsídios para análises conclusivas acerca 

dos pleitos. 
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4. ANÁLISE PRÉVIA DA PROPOSTA DE PROJETO 

Esta análise prévia consiste na avaliação dos custos com base nas especificações técnicas 

e justificativas apresentadas. Tal análise prévia da proposta baseia-se, na tipologia assistencial 

proposta e na sua relação custo/área (R$/m²), sendo este parecer sempre posterior a uma 

análise de mérito favorável, emitido pela área finalística competente. 

Uma vez favorável o parecer técnico econômico, o técnico/analista solicita que sejam 

enviados os demais documentos necessários para a formalização do pleito para que se dê o 

prosseguimento da análise técnica. 

Para a continuidade do pleito é solicitado ao proponente a apresentação de um projeto 

básico, que deverá: demonstrar a viabilidade técnica da edificação, a partir do programa de 

necessidades e do estudo preliminar; possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras; e 

permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução das mesmas. Conforme 

orientação da RDC nº 50, este projeto básico deverá ser composto de uma representação 

gráfica e de um relatório técnico, contendo o descrito a seguir. 

Representação Gráfica 

a) Plantas baixas, cortes e fachadas, com escalas não menores que 01h10min; exceto as 

plantas de locação, de situação e de cobertura, que poderão ter a escala definida pelo 

autor do projeto ou pela legislação local pertinente. 

b) Todos os ambientes com nomenclaturas, conforme listagem contida na RDC nº 50 e 

alterações e demais normas e portarias vigentes, bem como as documentações das 

áreas finalísticas do Ministério da Saúde. 

c) Todas as dimensões (medidas lineares e áreas internas dos compartimentos e 

espessura das paredes). 

d) Locação de louças sanitárias e bancadas, posição dos leitos, quando houver, locação 

dos equipamentos não portáteis médico-hospitalares e de infra-estrutura, 

equipamentos de geração de água quente e vapor, equipamentos de fornecimento de 

energia elétrica regular e alternativa, equipamentos de fornecimento ou geração de 

gases medicinais, equipamentos de climatização, locais de armazenamento e, quando 

houver, tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 
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e) Planta com marcação de instalações ordinárias (água, luz e força) e instalações 

especiais (gases, ar condicionado, lógica, etc). 

f) Indicação de cortes, elevações, ampliações e detalhes. 

g) Em se tratando de reforma e/ou ampliação e/ou conclusão, as plantas devem conter 

legendas indicando a área a ser demolida, a área a ser construída e a área existente. 

h) Locação da edificação ou conjunto de edificações e seus acessos a pedestres e 

veículos. 

i) Planta de cobertura com todas as indicações pertinentes. 

j) Planta de situação do terreno em relação ao seu entorno urbano. 

k) Identificação e endereço completo do estabelecimento, número seqüencial das 

pranchas, área total e área de cada pavimento. 

Relatório Técnico 

a) Dados cadastrais do estabelecimento assistencial de saúde. 

b) Memorial do projeto de arquitetura, descrevendo as soluções adotadas, no qual se 

incluem, necessariamente, considerações sobre os fluxos internos e externos. 

c) Descrição dos serviços a serem executados e/ou os já executados para obras de 

conclusão. 

d) Resumo da proposta assistencial, contendo listagem de atividades que serão 

executadas na edificação do estabelecimento assistencial de saúde, assim como de 

atividades de apoio técnico ou logístico que sejam executadas fora da edificação do 

estabelecimento a ser analisado. 

e) Quadro de número de leitos, quando houver, discriminando: leitos de internação; 

leitos de observação e leitos de tratamento intensivo. 

f) Especificação básica de materiais de acabamento e equipamentos de infra-estrutura, 

a qual poderá estar indicada na planta de arquitetura, e dos equipamentos médico-

hospitalares não portáteis, quando solicitado. 
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g) Descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, energia 

elétrica, coleta e destinação de esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais da 

edificação. 

h) No caso de instalações radioativas, licenciamento de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

i) Planilha orçamentária completa e detalhada da obra, coerente com o projeto 

arquitetônico apresentado, refletindo todos os serviços a serem executados e 

contendo ainda, a área de intervenção e o valor dos Benefícios e Despesas Indiretas 

(BDI), também chamado de Lucros e Despesas Indiretas (LDI). 

j) Cronograma físico-financeiro. 

k) Aprovação do projeto de arquitetura pela Vigilância Sanitária local (Visa Estadual 

ou Municipal). 

l) Fotos da obra, quando se tratar de casos de reforma e/ou ampliação e conclusão. Nos 

casos de nova construção deverão ser enviadas fotos da área/terreno. 

m) Cópia da escritura com registro cartorial do terreno e/ou edificação. Esta 

documentação é obrigatória para a formalização do convênio, ficando, no entanto, 

sob responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde (FNS) a análise quanto à 

legalidade e validade deste documento. 
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5. ANÁLISE DE ARQUITETURA 

As bases para a análise do projeto básico de arquitetura são: as Normas para Projetos 

Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - RDC nº 50 ANVISA e alterações; o 

Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios; além de portarias, 

manuais, cartilhas e demais publicações acerca de programas executados e financiados pelo 

Ministério da Saúde. Desta forma, descreve-se, a seguir, um breve resumo da rotina para 

análise de arquitetura: 

a) Verificação da coerência entre o tipo de obra previsto na proposta apresentada e o 

objeto recomendado, bem como os valores e a finalidade a que se destina. Todos 

estes pontos devem estar coerentes, caso contrário, o analista deverá solicitar ao 

proponente a adequação da proposta. 

 Construção nova: construção de uma edificação desvinculada funcionalmente 

ou fisicamente de algum estabelecimento já existente (RDC nº 50 e alterações); 

 Conclusão: atividade de retomada de serviços de engenharia, anteriormente 

suspensos, visando ao término total da obra (Manual de Cooperação Técnica e 

Financeira por meio de Convênios); 

 Ampliação: acréscimo de área a uma edificação existente ou construção de 

uma nova edificação para ser agregada funcionalmente fisicamente ou não a 

um estabelecimento já existente (RDC nº 50 e alterações); e 

 Reforma: alteração em ambientes sem acréscimo de área, podendo incluir as 

vedações e/ou as instalações existentes, bem como substituição ou recuperação 

de materiais de acabamento ou instalações existentes (RDC nº 50 e alterações e 

Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios). 

b) Verificação da documentação enviada pela entidade proponente. 

c) Verificação de informações gerais do pleito (valores, ação/atendimento, objeto 

recomendado e pleiteado, tipo de despesa: capital ou corrente), junto às ferramentas 

internas disponíveis (sistemas, etc). 

d) Verificações relativas à implantação, localização da unidade, soluções adotadas para 

o abastecimento de água, energia, destinação de efluentes, etc. 
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e) Verificação da pertinência do projeto físico apresentado com a proposta assistencial 

pretendida conforme listagem de atividades a serem desenvolvidas pelo EAS, por 

unidade funcional e conjunto do estabelecimento, objetivando o cumprimento da 

assistência proposta, conforme programa arquitetônico mínimo exigido pelas normas 

vigentes. 

f) Verificação da funcionalidade, dimensionamento dos ambientes, fluxos de 

trabalhos/materiais/insumos, especificação básica de materiais de acabamento e 

ainda, demais pontos que tenham por objetivo garantir uma boa aplicabilidade dos 

recursos públicos para a obra proposta. 

Quanto ao cumprimento integral das normas, no caso de edificações a serem construídas 

ou ampliadas, é obrigatória a aplicação total das normas e legislação em vigor. 

É permitida flexibilidade para o analista quanto ao atendimento e cumprimento 

normativo-legal, nos casos de reforma e conclusão, quando esgotadas todas as possibilidades 

sem que existam condições de cumprimento integral das normas e legislação vigentes, 

principalmente nos casos de unidades edificadas em data anterior à publicação das normas e 

legislações em vigor. 

 No entanto, para estes casos, é solicitada uma declaração do projetista e do responsável 

pelo EAS, expondo que o projeto proposto atende parcialmente às normas vigentes para o 

desenvolvimento das atividades assistenciais e de apoio previstas, relacionando as ressalvas 

que não serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no projeto em análise. 
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6. ANÁLISE DE ENGENHARIA 

Como base para a análise relativa aos custos dos serviços pleiteados da planilha 

orçamentária e do cronograma físico-financeiro referentes ao projeto apresentado, utiliza-se o 

banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI). Criado em 1969, o sistema tem como objetivo a produção de informações de 

custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando à elaboração e 

avaliação de orçamentos, acompanhamentos de custos, adequação de materiais e programação 

de investimentos. 

Este banco de preços é elaborado pela Caixa Econômica Federal em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fornece preços de serviços para cada 

Unidade da Federação. O Sinapi é adotado como referência para delimitação dos custos das 

obras públicas, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente; além 

do Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios, portarias ministeriais 

e demais normas ligadas à construção civil. A seguir, descreve-se um breve resumo da rotina 

para análise de engenharia. 

a) Verificação de informações gerais do pleito (valores, ação/atendimento, objeto 

recomendado e pleiteado, tipo de despesa - capital ou corrente - etc) junto às 

ferramentas internas disponíveis (sistemas, etc). 

b) Verificação de coerência entre os documentos enviados para a análise (planilha 

orçamentária, cronograma físico, projeto e memorial descritivo). 

c) Verificação da análise realizada pela área de arquitetura. 

d) Verificação da existência de uma planilha orçamentária, um cronograma físico- 

financeiro e um memorial descritivo dos serviços correspondentes, para cada uma 

das intervenções pleiteadas (reforma, construção, conclusão e ampliação), para os 

casos nos quais existam mais de um tipo de intervenção física referente ao mesmo 

processo. 

e) Verificação da discriminação do BDI. A apresentação e explicitação de tal item são 

obrigatórias. A metodologia de composição do BDI deve seguir a orientação do item 

9.1 do Acórdão 325/2007 do Tribunal de Contas da União (TCU). Vale salientar que 

tal acórdão fixa detalhes e pontos pertinentes apenas com relação à metodologia de 
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composição do BDI, não fixando valores, ou intervalos de valores, para nenhum de 

seus componentes. 

f) Verificação de itens na planilha orçamentária, em conformidade com as leis e 

normas aplicáveis ao MS e as obras da construção civil em geral. 

g) Verificação de detalhamento dos quantitativos e das especificações dos serviços da 

planilha orçamentária. 

h) Verificação da coerência entre os quantitativos, os serviços descritos na planilha 

orçamentária e os constantes no projeto e memorial descritivo. A planilha 

orçamentária deve contemplar todos os serviços essenciais e necessários para a 

conclusão total da obra pleiteada, deixando-a apta a entrar em funcionamento. 

i) Verificação dos custos unitários dos serviços constantes na planilha orçamentária. 

Tais custos devem estar coerentes com os constantes na Planilha Sinapi. 

j) Verificação da coerência entre os valores do cronograma físico-financeiro e da 

planilha orçamentária. 

Para os casos excepcionais de localidades de difícil acesso comprovado (distância dos 

pólos industriais, ocasionando dificuldade para a entrega dos materiais), é permitida a 

flexibilidade ao analista quanto à aceitação dos custos unitários apresentados. No entanto, 

para estes casos, é solicitada uma declaração do orçamentista e do responsável pelo EAS, 

demonstrando as composições de custos dos serviços em questão e os motivos para a não 

adequação aos preços praticados pelo MS. 
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7. PARECER TÉCNICO DE OBRAS 

Uma vez concluídos os procedimentos citados anteriormente, é emitido um parecer 

técnico, que poderá ser de dois tipos: (i) parecer técnico de diligências ou (ii) parecer técnico 

favorável. 

O parecer técnico de diligência consiste em solicitações quanto à documentação faltante 

e orientações sobre as alterações necessárias para a adequação do projeto de arquitetura e/ou 

planilha orçamentária, com vistas a sua aprovação. 

O parecer técnico favorável indica a aptidão das propostas que atenderam a todos os 

critérios inerentes à execução do convênio 

O parecer técnico de diligências é gerado quando as exigências não são integralmente 

atendidas, sendo, portanto, a entidade proponente comunicada e orientada para o 

cumprimento destas determinações. Já o parecer técnico favorável é emitido quando todos 

os critérios já mencionados anteriormente, referentes à análise técnica dos pleitos, forem 

integralmente atendidos pelo proponente. 

Um parecer técnico favorável contém as seguintes informações: tipo de intervenção 

proposta; localidade; tipologia da unidade; área de intervenção e valores recomendados. Este 

parecer pode ainda conter eventuais ressalvas, que são identificadas pelos analistas como não 

impeditivas para a continuidade do pleito. Neste caso, é informado ao proponente que tais 

solicitações podem ser atendidas no momento da contratação dos serviços de engenharia e 

início de execução das obras. 
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8. ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 

A alteração do plano de trabalho é solicitada pelo proponente quando este pretende 

alterar o projeto inicialmente proposto ou a planilha orçamentária. A alteração se dá em casos 

excepcionais, conforme previsto no termo de convênio. Vale ressaltar que esta alteração 

refere-se tão somente às despesas ainda não executadas. 

As solicitações de alteração de plano de trabalho são submetidas a uma análise prévia do 

Fundo Nacional de Saúde, onde são verificados os aspectos legais e excepcionalidades do 

pleito. Após esta avaliação, quando necessário, são submetidas à análise do mérito da 

proposta pelas áreas finalísticas do MS. Ressalte-se que nos casos de alteração de plano de 

trabalho não é possível alterar o objeto nem os objetivos inicialmente propostos e aprovados 

no plano de trabalho original. Na seqüência do fluxo processual, as alterações de plano de 

trabalho, são apreciadas pela área técnica de obras desta Coordenação. 

Para a realização destas análises, além da documentação usual do Projeto Básico de 

Arquitetura e Relatório Técnico (PBART), mencionada anteriormente, o proponente deverá 

encaminhar as devidas justificativas técnicas para o pedido de alteração da proposta, podendo 

variar, conforme o caso. 

a) Laudos / relatórios técnicos, devidamente assinados por profissionais da área 

(arquiteto e/ou engenheiro civil, calculista, etc), atestando a necessidade e 

pertinência de tal modificação. 

b) Planilha de conciliação (compensação), comprovando a execução para mais ou para 

menos de determinados serviços na obra, devidamente atestada pelo engenheiro da 

obra e pelo engenheiro fiscal da contratante. 

c) Aprovação das modificações do projeto arquitetônico / proposta assistencial nos 

Conselhos Municipal e/ou Estadual de Saúde. 

d) Aprovação do projeto arquitetônico pela Vigilância Sanitária local (Municipal ou 

Estadual). 

Tais procedimentos são válidos, inclusive para os pleitos de aditivo de valor ao 

convênio. Em alguns casos, podem ser solicitadas visitas técnicas in loco a serem realizadas 
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pelas áreas competentes do MS, para que sejam sanadas as dúvidas que porventura venham 

surgir no momento da análise da alteração do plano de trabalho.  
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9. ANÁLISE TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

         A área técnica da CGIS nesta fase, conforme Art.31 da Instrução Normativa STN 

Nº. 1, de 15 de janeiro de 1997, avalia, analisa e emite parecer sobre a prestação de contas 

parcial ou final, sob o aspecto técnico, quanto à execução física dos convênios, podendo 

valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a autoridades públicas do local 

de execução dos convênios. 

         Quanto ao atingimento dos objetivos do convênio, deverá este setor valer-se de 

parecer emitido pelas áreas finalísticas. 

A referida análise avalia a coerência entre o plano de trabalho aprovado e o executado, 

aferido no relatório de verificação in loco. Essa verificação in loco deve ser realizada pelas 

áreas competentes do MS, contando com profissionais graduados em arquitetura e/ou 

engenharia. 
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10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A análise técnica da CGIS é baseada em documentação original, impressa e constante 

nos processos, não sendo negada a fé pública a esta. Uma vez anexados aos processos, os 

documentos serão tomados por legítimos, sendo de inteira responsabilidade do 

proponente/convenente as informações apresentadas. Desta forma, as informações prestadas 

pela entidade não podem ser recusadas pelo servidor (art. 117, inciso III, da Lei 8.112/90), 

cabendo a quem constatar informações inverídicas a adoção de procedimentos requeridos pelo 

caso. Ressalte-se que o Código Penal Brasileiro prevê, em seu artigo 299, sanções por 

falsidade ideológica. 

A CGIS não analisa projetos físicos de estabelecimentos que não prestem assistência 

direta à saúde da população, bem como de unidades não afiliadas ao Sistema Único de Saúde. 

Vale salientar que essas informações são verificadas no ato da habilitação dos proponentes. 

Não são de responsabilidade da CGIS as análises de projetos físicos de programas 

específicos, que deverão ser analisados pelas respectivas áreas finalísticas envolvidas nos 

pleitos, tais como: sangue e hemoderivados; assistência farmacêutica; oncologia; laboratórios 

centrais; rede de frio; e ouvidoria. 

Para os casos de obras em etapas, a proposta apresentada deverá, obrigatoriamente, 

contemplar a totalidade dos serviços de engenharia necessários para a conclusão total das 

obras, bem como o cumprimento do programa arquitetônico mínimo necessário para o pleno 

funcionamento do estabelecimento, conforme as atividades assistenciais e de apoio 

pretendidas. 

A qualquer momento da análise, seja da apresentação inicial do projeto, da alteração de 

plano de trabalho ou da prestação de contas, poderão ser solicitados, pelos técnicos analistas, 

laudos ou vistorias técnicas que tenham por finalidade atestar as reais condições físicas, 

estruturais, e de segurança da obra e/ou edificações em questão e que não puderam ser 

averiguadas na documentação apresentada. Tais documentos serão de inteira responsabilidade 

do proponente/convenente, inclusive seus custos e, uma vez solicitados, tornam-se 

obrigatórios para o prosseguimento da análise. 

A emissão do parecer favorável pela CGIS não substitui a obrigatoriedade da aprovação 

do projeto pelas instâncias locais, principalmente pela Vigilância Sanitária (RDC nº 50 e 
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alterações), uma vez que devem ser atendidas todas as prescrições estabelecidas em códigos, 

leis e normas locais vigentes, pertinentes ao assunto, no ato da aprovação para licença de 

execução da obra. No entanto, ressalta-se que o projeto deverá estar em conformidade com 

todas as solicitações exigidas, sejam elas do MS ou da Vigilância Sanitária. 

Os autores dos projetos e/ou planilhas orçamentárias devem assinar todas as peças 

gráficas dos projetos e respectivas planilhas orçamentárias, mencionando suas respectivas 

identificações junto aos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia (CREA). 

A aprovação do projeto e das planilhas orçamentárias não eximirá seus autores das 

responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às 

atividades profissionais. O projeto deverá ser encaminhado para aprovação formal nos 

diversos órgãos de fiscalização e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e 

entidades de proteção sanitária e do meio ambiente, assim como, será de responsabilidade dos 

autores do projeto e das planilhas orçamentárias a introdução das modificações necessárias a 

sua aprovação. 

A forma e os procedimentos licitatórios a serem observados ficam sob a responsabilidade 

dos proponentes. Vale ressaltar que devem ser consideradas as disposições da Lei 8.666/93, 

bem como da legislação própria aplicável, cujo cumprimento será verificado, durante os 

acompanhamentos in loco, por parte das áreas competentes do Ministério da Saúde, bem 

como pelos órgãos de controle interno e externo aos quais se submete o convenente. 

Devem ser sempre consideradas as últimas edições ou substitutivas de todas as 

legislações ou normas utilizadas ou citadas neste documento. 

 


