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Apresentação

O conteúdo do documento aqui apresentado é o resultado de um esforço que pretende 

levar aos arquitetos e engenheiros envolvidos com o acompanhamento da execução de obras fi -

nanciadas com recursos do Ministério da Saúde (MS), orientações básicas para o exercício de suas 

funções.

O objetivo principal desta iniciativa é o de colaborar para a padronização de pro-

cedimentos e ações a serem realizadas durante o processo de acompanhamento das obras, 

sistematizando-o.

Entende-se que um acompanhamento revestido de caráter didático e preventivo produz 

bons resultados no sentido de garantir que os recursos concedidos pela União, por intermédio do 

MS, sejam aplicados de forma correta e regular. Um bom trabalho das equipes de acompanha-

mento de obras também pode contribuir para a melhoria da qualidade arquitetônica e funcional 

dos ambientes destinados a prestação dos serviços de saúde à população, considerando a boa 

técnica e o atendimento às normas e padrões vigentes.
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Considerações Iniciais

"Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transfe-

rência de recursos fi nanceiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública 

federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, 

distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fi ns lucrativos, visando 

à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisi-

ção de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação." (BRASIL, 2007). 

“Obra pública é aquela que se destina a atender os interesses gerais da comunidade, 

contratada por órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual 

ou Municipal, executada sob sua responsabilidade ou delegada, custeada com recursos públicos 

compreendendo a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de um bem públi-

co.” (SANTA CATARINA, 2008).

A execução de obra pública, assim como os demais atos da administração pública, deve 

atender aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência inscri-

tos no artigo 37 da Constituição Federal.

Como objetos de convênios celebrados com entidades públicas e privadas, as obras de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), fi nanciadas pelo Ministério da Saúde, são meios 

pelos quais se pretende alcançar o objetivo precípuo que leva a celebração de convênios, qual 

seja, a prestação de serviços de saúde às comunidades atendidas prioritariamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).

Criado em 24 de julho de 1969, o Fundo Nacional de Saúde (FNS), órgão subordinado à 

Secretaria-Executiva do MS, a partir de 2001 teve suas atuais atribuições estabelecidas pelo De-

creto nº 3.964, marcando a sua história como instituição gestora dos recursos do SUS em âmbito 

federal. Passou a ter como missão “contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a me-

lhoria contínua do fi nanciamento das ações de saúde”.

Em cooperação técnica e fi nanceira com estados, Distrito Federal e municípios, o MS, por 

meio do FNS, transfere recursos públicos federais, previstos em seu orçamento, às entidades que 

tiverem suas proposições avaliadas, aprovadas e celebradas por meio de convênios, cujo processo 

até então implantado obedece à seguinte ordem de eventos:

1. Habilitação de Entidades e Dirigentes;

2. Elaboração e Proposição de Projetos:

3. Análise e Aprovação de Projetos;

3.1 Parecer de Mérito;

3.2 Parecer Técnico e Econômico;

4. Celebração e Publicação de Convênios;

5. Execução de Convênios;

6. Prestação de Contas.

Para elaboração e proposição de projetos ao MS, as instituições consideram as priorida-

des de fi nanciamento estabelecidas a partir das políticas e diretrizes do SUS. 
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Entre as atuais prioridades listadas pelo MS, encontram se aquelas referentes à execução 
de obras, quais sejam:

1. a conclusão de obras inacabadas;

2. a recuperação, a readequação e a expansão da rede física de saúde, com destaque para 
a Atenção Básica, e a constituição dos espaços de regulação;

3. a ampliação e construção de unidades de acordo com as necessidades locais; 

4. a reforma de unidades que visem à melhoria da rede de atendimento.

Cabe ressaltar que as entidades privadas sem fi ns lucrativos apresentam suas propostas 
restringindo-se, no caso de obras, a conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido 
com recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, vedada a destinação de recursos para 
ampliação do projeto original, conforme Lei nº 11.514/07 (LDO 2008), art. 39. 

A fi m de padronizar entendimentos, o FNS, em seu Manual de Cooperação Técnica e Fi-
nanceira por meio de Convênios (BRASIL, 2008a), em conformidade com normas e padrões vigen-
tes, adota como tipos de obras e serviços de Arquitetura e de Engenharia, os seguintes:

Construção nova: construção de uma edifi cação desvinculada funcionalmente ou fi sica-
mente de algum estabelecimento já existente;

Conclusão: atividade de retomada de serviços de engenharia, anteriormente suspensos, 
visando ao término total da obra;

Ampliação: acréscimo de área a uma edifi cação existente ou construção de uma nova 
edifi cação para ser agregada funcionalmente (fi sicamente ou não) a um estabelecimento 
já existente; e

Reforma: alteração de ambientes, porém sem acréscimo de área construída, podendo 
incluir vedações e/ou instalações existentes, substituição ou recuperação de materiais 
de acabamento. 

Para apoiar o gerenciamento das atividades envolvidas no processo de acompanhamen-
to e controle de projetos fi nanciados pelo MS foi desenvolvido, pela equipe do FNS, o Sistema de 
Gestão Financeira e de Convênios (Gescon). O sistema armazena e fornece informações cadastrais 
sobre entidades benefi ciárias, dirigentes, projetos, pareceres, convênios, portarias, aditivos, acom-
panhamento da execução, prestações de contas, empenhos, notas de créditos, ordens bancárias e 
notas de lançamentos, possibilitando consultas e emissão de relatórios operacionais e gerenciais. 
Viabiliza, sobretudo, a interface informatizada com o Siafi , bem como a disponibilidade de infor-
mações na internet.

A partir da publicação da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 127, de 29 de maio 
de 2008, no Diário Ofi cial da União (DOU), de 30 de maio de 2008, foram estabelecidas novas nor-
mas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, 
atendendo ao disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, concomitante à Instrução 
Normativa nº 1/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que fundamenta questões de con-
vênios com datas anteriores a da nova portaria.

Em consequência, o processo de gerenciamento dos contratos e convênios passa, atual-
mente, por uma reformulação, a fi m de se adequar às novas orientações, incluindo a necessidade 
de utilização de outro sistema informatizado para centralizar as informações sobre todas as trans-
ferências de recursos da União por meio de convênios e contratos, realizadas por todos os órgãos 
públicos.

Desta forma os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanha-
mento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos convênios, 
contratos de repasse e termos de cooperação serão registrados no Sistema de Gestão de Convê-
nios e Contratos de Repasse (Siconv), em fase de desenvolvimento.
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De acordo com a Portaria Interministerial, em seu artigo 2 , as suas exigências não se apli

cam aos convênios e contratos de repasse celebrados com data anterior à de sua publicação, de-

vendo ser observadas, neste caso, “as prescrições normativas vigentes à época de sua celebração, 

podendo, todavia, se lhes aplicar naquilo que benefi ciar a consecução do objeto do convênio.” 

(BRASIL, 2008b).

Outro importante evento ocorrido em junho de 2008 foi a parceria fi rmada entre o MS, 

por intermédio do FNS, com a Caixa Econômica Federal (CEF) para operacionalização do fi nancia-

mento dos programas e ações de saúde, por meio de Contratos de Repasse, no exercício de 2008. 

Consequentemente as Propostas de Projeto, empenhadas em 2008 e destinadas às construções 

novas, conclusões, ampliações e reformas de unidades de Saúde terão a CEF como responsável 

pela sua operacionalização.

Se por um lado, as atividades de acompanhamento passam por mudanças na forma de 

sua execução; por outro, há necessidade de manter os procedimentos até então estabelecidos 

sob a orientação da Instrução Normativa/STN nº 1, de 1997, que rege a execução dos convênios 

de obra fi rmados anteriormente à data da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, ainda 

que facultada a sua aplicação a eles.

1 Da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de 

Contratos e Convênios – CAAV

 Além do Sistema Gescon, mencionado anteriormente, para a correta aplicação de re-

cursos públicos federais na melhoria dos serviços de saúde prestados aos brasileiros, o MS, por 

meio do FNS, inseriu em sua estrutura a Coordenação-Geral de Acompanhamento e Prestação de 

Contas de Contratos e Convênios (CGAPC), sob a qual está subordinada a Coordenação de Acom-

panhamento e Avaliação de Contratos e Convênios (CAAV), cujas atribuições estão assim estabe-

lecidas no Regimento Interno do FNS, em seu artigo 133 (Portaria nº 2.123, de 7/10/04):

I- desenvolver e propor diretrizes, critérios e procedimentos operacionais em ní-

vel nacional para as ações de acompanhamento da execução física e fi nanceira e 

a avaliação de convênios, contratos e instrumentos similares fi rmados pelo Fundo 

Nacional de Saúde;

II- coordenar a elaboração e supervisionar a execução do Plano Anual de ações de 

acompanhamento e avaliação de convênios, contratos e instrumentos similares 

fi rmados pelo Fundo Nacional de Saúde;

III- coordenar a avaliação física, quantitativa e qualitativa de convênios, contratos 

e instrumentos similares fi rmados pelo Fundo Nacional de Saúde;

IV- coordenar trabalhos a serem realizados no nível central e nas unidades descen-

tralizadas na área de acompanhamento e avaliação, defi nindo prioridades e prazos 

para execução;

V- desenvolver e implementar ferramentas de trabalho e orientação para uso no 

acompanhamento e avaliação pelas equipes no nível central e nas unidades des-

centralizadas;

IV- desenvolver e implementar procedimentos para racionalizar e  agilizar o fl uxo 

de dados e informações; e

VII- desenvolver estudos e pesquisas para aperfeiçoar as atividades de acompa-

nhamento e avaliação da aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo 

Nacional de Saúde. (BRASIL, 2004).
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A CAAV se subdivide em Serviço de Acompanhamento e Serviço de Avaliação.  Suas 

equipes, sediadas em Brasília, fazem acompanhamento de convênios no Distrito Federal, além 

de atuarem como cooperadores técnicos nas Divisões de Convênios e Gestão (DICON) localizadas 

nas capitais.

O acompanhamento, propriamente dito, é realizado da seguinte forma:

Prévio – realizado antes da execução do instrumento. Pode ocorrer até antes do próprio 

atendimento do pleito. Analisa a regularidade das informações e as condições operacio-

nais necessárias à efetiva transferência de recursos ao convenente e verifi ca, ainda, os 

indicativos de conveniência e prioridade para a transferência de recursos, visando à exe-

cução de um objeto em consonância com o Plano Estadual e/ou Municipal de Saúde.

Concomitante – realizado durante a execução do instrumento. Verifi ca a execução das 

ações, conforme o programado e as normas vigentes, fornecendo orientações técnicas, 

legais operacionais, para seu aprimoramento, se necessário. Caso seja constatado o des-

cumprimento de cláusulas acordadas, sugere a adoção de medidas preventivas e/ou sa-

neadoras ou a rescisão do convênio.

Posterior – realizado após o término da vigência do instrumento. Verifi ca as condições 

operacionais em que foram executadas as ações, a compatibilidade da execução do obje-

to com o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas (do 

objeto), o alcance dos objetivos, o atendimento e/ou a desobediência da legislação vigen-

te. Além disso, pode avaliar a efi ciência, efi cácia e objetividade das ações executadas.

Em cumprimento à programação elaborada pelas Dicon, com a participação da CAAV, o 

acompanhamento da execução dos convênios é realizado com base em metodologia que envolve 

análise prévia dos processos, visita de verifi cação in loco, análise e avaliação dos dados coletados, 

registro das constatações em relatórios elaborados no Gescon, além do encaminhamento aos 

convenentes de recomendações necessárias à continuidade da execução do objeto pactuado em 

convênio, a fi m de corrigir e prevenir erros.

Experiências desenvolvidas pelo Tribunal (TCU) têm demonstrado que a função 

de fi scalização da gestão pública produz ótimos resultados fi nanceiros e sociais 

quando acompanhada de ação de caráter pedagógico. Essas evidências mostram-

se ainda mais fortes quando, ao caráter educativo, aliam-se ações preventivas. A 

função maior do controle não é a de reprimir culpados pela malversação ou des-

perdício de recursos públicos, mas sim, a de evitar que isso aconteça, e de orientar 

o gestor. (BRASIL, 2000).

Sendo assim, as ações de acompanhamento realizadas pelas equipes se revestem de ca-

ráter educativo e preventivo na orientação de gestores quanto à boa e regular aplicação dos re-

cursos públicos, em favor da sociedade.

2 Das orientações gerais para o acompanhamento da 

execução de convênios de obras 

O acompanhamento de obra tem como fi nalidade prestar cooperação técnica junto ao 

convenente no que for pertinente ao melhor andamento da execução do objeto pactuado, na pre-

venção e/ou correção de possíveis falhas. Por conseguinte, contribui para a melhoria do padrão de 

qualidade das construções destinadas aos serviços de saúde e para a boa e regular aplicação dos 

recursos concedidos pelo MS.
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A verifi cação da execução física do objeto deve ser realizada por profi ssionais legalmente 
habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), que te-
nham experiência em projetos e obras hospitalares, além do conhecimento de normas e padrões 
estabelecidos para execução de obras em geral e especifi camente para projetos de EAS, de acordo 
com a legislação pertinente à execução de convênios.

Do técnico qualifi cado espera-se postura adequada ao caráter de cooperação técnica e 
pedagógica do acompanhamento, na prevenção e correção de possíveis problemas na execução, 
assegurado o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não justifi cativas com rela-
ção às eventuais disfunções havidas na execução, de acordo com a IN nº 1/1997 e com a Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127.

Considerada a principal ferramenta do acompanhamento, a verifi cação in loco, que con-
siste no deslocamento de técnicos do MS ao local do objeto do convênio, é o melhor momento 
para que as equipes atuem dando apoio e suporte ao convenente, verifi cando a execução das 
ações programadas e o atendimento das normas vigentes, além de fornecer orientações técnicas, 
legais e operacionais para a efetiva utilização dos recursos repassados.

No caso de acompanhamento de convênio de obras, além dos técnicos que avaliam a 
execução fi nanceira do objeto, compõem as equipes do MS técnicos especializados e habilitados 
para a verifi cação da execução física.

Pode-se resumir a atividade de acompanhamento como procedimentos que se baseiam 
na análise comparativa entre a documentação do Plano de Trabalho aprovado e pactuado entre as 
partes, a documentação do processo licitatório e da contratação, a documentação e os dados da 
execução, obtidos in loco, para verifi cação da compatibilidade entre eles. E ainda, na avaliação dos 
dados levantados, tendo por fundamento a legislação e normas vigentes e atinentes à execução 
de obras fi nanciadas com recursos da União.

A documentação referente à obra constante do Plano de Trabalho é composta de:

Projeto Básico de Arquitetura (PBA), aprovado pela Vigilância Sanitária local;• 

Relatório Técnico (RT), contemplando planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, cro-• 

nograma de execução, especifi cação de materiais por ambiente e memorial fotográfi co.

O Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e o Relatório Técnico (RT) compõem uma 

unidade, o PBART, sendo esta a documentação técnica relativa às propostas em 

obras a ser analisada pela equipe técnica do Ministério da Saúde e que, após a 

aprovação, será parte integrante do processo licitatório para contratação dos ser-

viços de obras. (BRASIL, 2008a).

No caso de obras em prédios tombados, que envolvam instalações radioativas e/ou cujos 
projetos exigiram estudos ambientais, as licenças prévias dos órgãos competentes – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) – deverão constar do Plano de Trabalho.  As obras 
de reforma não necessitam de licença ambiental.

Da documentação da licitação e da contratação fazem parte:

PBART;• 

proposta e planilha vencedora;• 

contrato;• 

ordem de serviço;• 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do responsável pela execução.• 

 NOTA 1: Toda a documentação técnica decorrente do processo de licitação e de contra-
tação deverá ser compatível com o projeto aprovado pelos técnicos do MS.
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Os documentos a serem disponibilizados pelo convenente durante a verifi cação in loco, 

listados no Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios, variam conforme 

a etapa em que se encontra a obra no momento da visita, e são: 

2.1 Obras recém-iniciadas ou não iniciadas 

PBART;• 

Proposta e planilha vencedora;• 

Contrato;• 

Ordem de serviço;• 

Projeto executivo;• 

 Projetos complementares (instalações ordinárias e especiais, estrutura, fundações, cli-• 

matização etc.);

ART, com comprovação do pagamento da taxa, do autor do projeto, do responsável • 

técnico pela execução e do fi scal da obra; 

Documento de designação do fi scal da obra;• 

Alvará de construção;• 

Licenciamento conforme norma do Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN) nº • 

6.02, para projetos que envolvam instalações radioativas;

Licença ambiental prévia (Resolução nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986, do Conama e • 

IN/STN nº 01/97, e alterações), para projetos que exijam estudos ambientais; e

Licença prévia fornecida pelo órgão competente, no caso de projetos que envolvam • 

imóveis tombados pelo Iphan.

2.2 Obras em desenvolvimento

Relatório fotográfi co, com data, dos serviços preliminares executados • 

na etapa inicial;

Relatório fotográfi co, com data, dos serviços realizados na etapa;• 

Diário de obra;• 

Boletins de medição, discriminando serviços medidos no período e ser-• 

viços acumulados até o período, com assinaturas identifi cadas do res-

ponsável técnico e do fi scal da obra;

Notas fi scais, referentes aos boletins de medição, identifi cadas com o número do convênio;• 

Termos Aditivos de preços e/ou prazos, se houver;• 

Termo de Paralisação (Obra paralisada), se for o caso; e• 

Termo de Reinício (Obra reiniciada), se for o caso.• 
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2.3 Obras concluídas

Relatório fotográfi co, com data, dos serviços realizados;• 

Testes realizados e termos de garantias, das instalações e/ou equi-• 

pamentos, datados e assinados pelas partes, com identifi cação das 

assinaturas;

Termo de recebimento, ou entrega da obra, datado e assinado pelas • 

partes, com identifi cação das assinaturas; e

Alvará de funcionamento ou parecer de vistoria, no caso de órgãos públicos, ambos • 

emitidos pela Vigilância Sanitária.

NOTA 1: O Termo de recebimento provisório deve estar dentro do prazo de 90 dias, após a con-

clusão dos serviços, conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93, após o que o termo defi nitivo deve 

ser emitido.

 Caso a obra não tenha sido visitada nas etapas anteriores à sua conclusão, deverão 

ser verifi cados todos os documentos desde o início da execução.

3 Dos passos para visita de verifi cação in loco
A visita para verifi cação in loco da execução da obra é dividida em três momentos: a sua 

preparação, conforme programação; a visita em si e a sua conclusão, registrada em relatório ela-

borado no Gescon após análise e avaliação dos dados colhidos.

3.1 Preparação da visita

Leitura atenta do processo para conhecimento prévio do Plano de • 

Trabalho Aprovado e do andamento da execução, com o registro 

do conteúdo e localização no processo dos principais documen-

tos, conforme plano de leitura, ferramenta elaborada para facilitar 

e aperfeiçoar a leitura. (veja capítulo 5).

NOTA 1: O ponto de partida da leitura do processo é o Parecer Técnico de Aprovação do projeto 

arquitetônico e da planilha orçamentária, analisados pelos técnicos da Secretaria-Executiva. Nele 

está descrito o escopo da obra, a área, o valor e o custo/m2 aprovados, que servirão de parâmetro 

para a verifi cação in loco e posterior análise e avaliação da execução. Também deverão ser lidos os 

demais documentos: caderno de encargos e especifi cações e cronograma da obra.

 As plantas e a planilha orçamentária analisadas pela área técnica recebem carimbo com 

a assinatura do técnico analista, data e a que Parecer se referem, dados importantes visto que 

ao longo do processo podem ocorrer várias análises resultando na emissão de pareceres de não 

aprovação com pendências. O último parecer, o de aprovação fi nal, geralmente precede as folhas 

do processo onde constam o Extrato do Convênio e o Termo de Convênio.
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NOTA 2: Outros documentos importantes a serem analisados, a fi m de auxiliar e complementar 

as informações do processo, com relação à execução do convênio, são: documentos das presta-

ções de contas, tais como notas fi scais, medições e Pareceres do Gescon; solicitações de refor-

mulação do Plano de Trabalho Aprovado e respectiva documentação técnica, incluindo parecer 

de aprovação e ofícios de comunicação de acolhimento ou não das propostas; atendimentos de 

recomendações de relatórios de visitas realizadas anteriormente; ofícios de comunicação entre 

concedente e convenente etc. 

NOTA 3: Verifi car possível existência de denúncias junto aos órgãos de controle – CGU, TCU e 

DENASUS. 

 Observar e registrar as datas de todos os documentos é de suma importância para a avalia-

ção da execução, situando-os na sequência cronológica dos fatos.

Verifi car prazo fi nal de execução do objeto no sistema;• 

Consultar no sistema sobre possíveis relatórios anteriores, que não constam do proces-• 

so, caso não seja a primeira visita. Imprimi-los;

Imprimir o Roteiro de visita de verifi cação • in loco do Gescon;

Agendar visita com o fi scal da obra; e• 

Providenciar máquina para fotografar durante a visita.• 

3.2 Visita de verifi cação in loco

Analisar comparativamente o objeto pactuado com objeto licitado, • 

os serviços medidos/pagos e os serviços efetivamente executados 

verifi cados no local;

Avaliar a execução da obra, do ponto de vista qualitativo, e das con-• 

dições do canteiro, do ponto de vista da segurança do trabalho e da 

organização; e

Verifi car documentação disponibilizada pelo convenente, conforme etapa da obra (veja • 

relação no Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de convênios e nestas 

orientações).

 O projeto de arquitetura e as planilhas orçamentárias deverão ser, obrigatoriamente, 
os mesmos aprovados pela equipe técnica da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde 
e, no caso do projeto de arquitetura, deverá estar aprovado também pela Vigilância Sanitá-
ria, conforme RDC nº 050/2002 e RDC nº 189/2003, além das instâncias locais (prefeituras, 
concessionárias de água e energia, Corpo de Bombeiros etc.):

registrar no Roteiro de Visita, os dados coletados, de acordo com os indicativos de res-• 

postas, referentes à execução do objeto; e

registrar imagens em fotos.• 

NOTA 1: Deverão ser registradas vistas internas e externas, de maneira a se ter ideia do contexto 

da obra no momento da visita. 

NOTA 2: Priorizar fotos referentes aos problemas verifi cados.
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NOTA 3: Caso não seja a primeira visita, procurar registrar os ambientes/vistas, nos mesmos ângu
los das fotos do relatório anterior, a fi m de criar sequência histórica da execução, sem esquecer de 

eventos novos que devam ser fotografados.

 Tirar mais fotos do que as limitadas pelo espaço do relatório, pois, possibilita escolher aque-

las que melhor ilustram a situação encontrada. 

3.3 Conclusão da visita

Organizar, analisar e avaliar os dados coletados; • 

Elaborar o Relatório de Visita de Verifi cação • in loco, no sistema Gescon, 

incluindo o preenchimento dos quadros referentes à execução física e 

a inserção das fotos.

NOTA 1: É importante observar que as constatações e recomendações feitas de-
vem guardar coerência com os relatos descritos no corpo do documento, sendo 
as constatações um resumo de todos os eventos verifi cados durante a visita e registrados no re-

latório.

Fazer a revisão fi nal do relatório em conjunto com os demais integrantes da equipe que • 

participaram da visita;

Monitorar o atendimento das recomendações, por meio do Gescon; e• 

Analisar e avaliar o atendimento das recomendações.• 

NOTA 2: A conclusão da análise e da avaliação do atendimento de recomendações geralmente é 
registrada em notas técnicas, em documento padrão adotado pelo FNS, que servem para subsi-
diar análises e pareceres de prestação de contas, tanto parcial como fi nal, assim como para deci-
sões a serem tomadas com relação à liberação de parcelas dos recursos pactuados.

4 Do relatório de verifi cação in loco

A elaboração do relatório de verifi cação é feita com base nos registros dos dados 
coletados, feitos durante o acompanhamento in loco, tanto no Roteiro de Visita como em outros 
documentos, anotações, fotos etc.

A sua estrutura é a mesma do roteiro e se divide em itens agrupados por assunto, referen-
tes a cada um dos aspectos avaliados durante o acompanhamento, além das informações iniciais 
relativas a dados cadastrais e informações pré-existentes no banco de dados do sistema, com 
relação a visitas anteriores, quando houver. 

A maneira de elaborar o documento obedece a lógica de escolha de uma alternativa, 
entre diversas, que melhor atenda à necessidade dos dados a serem registrados, tendo como re-
sultado um texto padrão adequado ao caso.

Quando nenhuma das opções de textos, disponíveis no sistema, satisfaz a necessidade 
do registro, ao escolher a alternativa Em termos, uma caixa disponibiliza espaço para digitação 
de texto pelo próprio técnico.

Além das opções disponíveis, o sistema oferece ainda espaço para comentários, utilizado 

para complementação das informações, facilitando o entendimento.
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Na conclusão de cada grupo de itens devem ser registradas, resumidamente, as consta
tações referentes às irregularidades/impropriedades verifi cadas, relativas aos aspectos abordados 
naquele grupo, cujos textos devem conter, de forma coerente, as informações anteriormente des-
critas. Em seguida, devem-se fazer as Recomendações correspondentes, obtendo-se dessa forma 
a consolidação de todos os dados, ao fi nal do documento.

Em complementação às possibilidades de registro dos dados, existem anexos ao relató-
rio, que permitem informações dos dados de forma esquemática.

Os anexos “A” e “E” são aqueles que devem ser preenchidos pelos técnicos de obra.

 Os textos digitados pelo técnico devem obedecer às regras gramaticais da língua 
portuguesa, priorizando formas objetivas e claras de expressão.

 É de fundamental importância informar a base legal para as recomendações. (veja 
capítulo 10).

Ao fi nal, e de acordo com a forma padronizada em que o relatório foi organizado no Ges-
con, os técnicos que assinam o documento têm oportunidade de tecer suas considerações fi nais a 
respeito da execução do convênio, fi nalizando o processo com as providências a serem adotadas, 
“(...) com vistas a possibilitar o saneamento e/ou as correções pertinentes e necessárias (...)”. 1 

Com relação à execução física do objeto do convênio, os seguintes grupos e seus itens, 
deverão ser preenchidos pelo técnico de obra:

 Das metas físicas/etapas/fases-programas/projetos • 

Neste item deverão ser informados os dados correspondentes a quantidades executadas, 
percentual alcançado, data de início e conclusão, conforme descritas no Anexo A, localizado na 
parte superior da tela, até o período da visita, em comparação aos constantes do Plano de Traba-
lho aprovado.

Da execução do objeto• 

Os registros deste item devem se referir à descrição do escopo encontrado no Parecer 
Técnico de Aprovação, assim como a área, dando prosseguimento ao relato da execução, confor-
me verifi cada em relação à etapa da obra, prazos, executor, endereço e localização, projeto arqui-
tetônico, planilha de custos, boletins de medição, serviços medidos, placa do convênio, normas 
técnicas, avaliação do canteiro de obras. 

Todos os aspectos abordados devem ser avaliados seguindo os parâmetros pactuados no 
Plano de Trabalho aprovado, assim como normas e legislação pertinente.

 Algumas vezes, no escopo, o objeto está identifi cado de forma genérica, como por 

exemplo: Construção de Unidade de Saúde. Neste caso, o técnico deve procurar descrever mais 

detalhadamente o objeto, procurando fazê-lo da melhor forma para caracterizá-lo como objeto 

específi co do convênio que está sendo acompanhado.  Exemplo: Construção do Bloco C da Pedia-

tria do Hospital Regional de São Gabriel.

 Caso a área aprovada seja diferente da executada, o técnico deverá informar, no 
espaço para comentários, a ocorrência e sua explicação, se houver.

Do material utilizado• 

As constatações a serem relatadas se referem à compatibilidade entre o material utilizado 
e as especifi cações constantes do Plano de Trabalho aprovado.

1 Ver: Fundo Nacional da Saúde. GESCON. Relatórios de Verifi cação in loco. 
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Da documentação técnica• 

Neste item deverá ser informada a situação encontrada com relação à documentação téc-
nica da obra. Após o seu preenchimento será necessário relacionar os documentos verifi cados, de 
acordo com a etapa da obra, disponibilizados para seleção no Anexo – E, do relatório.

5 Do plano de leitura do processo

MS/SE/FNS/CGAPC/CAAV

Resumo leitura do processo nº

Convênio nº

Convenente: Vigência do convênio (verifi car no  Gescon):

Final da vigência:

Prestação de conta:

Visita nº:

Data:

Técnico:

PLANO DE TRABALHO APROVADO

Endereço da obra:

Projeto arquitetônico com carimbo da área técnica (Fl.        )       

Planilha orçamentária com carimbo da área técnica (Fl.       )    Valor total:  

Cronograma físico-fi nanceiro (Fl.        )

Caderno de encargos/Especifi cações/Memorial (Fl.        )

Parecer Técnico de Aprovação (Fl.        ):

Escopo:

Área: Construção:                 Ampliação:                 Reforma:                   Conclusão:           Total: 

Valor aprovado/Obra: Construção:                                                           Custo/m2:

Ampliação:                                                            Custo/m2:

Reforma:                                                                Custo/m2:

Conclusão:                                                            Custo/m2:

Total:
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Pendências a serem atendidas:

Termo de Convênio (Fl.        ):

Objeto pactuado:

Valor pactuado/Obra: Concedente:

                                   Convenente:

                                   Total: 

Área cadastrada no Gescon: Construção:                 Ampliação: 

                              Reforma/Recuperação:                   

                                                Conclusão:                

Plano de Aplicação (Fl.        ): Recursos de capital: Construção:                                 Ampliação:

                                                                                Conclusão:

                                           Recursos de custeio: Reforma/Recuperação: 

Observações:

DADOS DOCUMENTAIS DA EXECUÇÃO

Reformulação/Obra: Não 

                            Sim (Fl         ) Ofício:

                  Data:

                 Objeto:

                                             Parecer Técnico de Aprovação (Fl.        ):

          Observações:

          Ofício Acolhimento/Não Acolhimento da proposta (Fl.        ):

                                           Data:

          Observações:

Última Prestação de Contas Parcial/Final (Fl.        )   

Parecer Gescon (Fl.        ):

Data:

Observações:

Relatório de verifi cação in loco anterior nº        -      /          (Fl.        )            
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Data:

Execução física:

Execução fi nanceira:

Recomendações:

Observações: 

Resposta às recomendações (Fl.        ):

Ofício:

Data:

Observações:

DADOS DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Firma contratada:

Contrato nº/data (Fl.        ):

Ordem de serviço/data:

Valor:

Prazo de execução:

Termos Aditivos (Fl.        ):

OBSERVAÇÕES:

CHECKLIST DOS DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS NA VISITA (NÃO FORAM DISPONIBILIZA-

DOS NA VISITA ANTERIOR E NÃO CONSTAM DO PROCESSO)
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6 Dos aspectos a serem verifi cados nos projetos e no 

contrato

Plantas, cortes, fachadas, 
implantação, localização e ART do 
autor do projeto. Aprovação da visa 

local ou Estadual e instâncias 
locais

Verificar o nome da empresa 
contratada, objeto, valor, tipo de 
empreitada, prazo de execução 
da obra e ART do responsável 

pela contratada(quitada)

Conter descrição dos 
materiais e serviços 
detalhados, custos 

unitários compatíveis com 
os aprovados pelo MS. 
Caso seja  execução 

indireta deverá conter BDI

Formalizada 
(emitida ou 
conforme 
contrato)

PROJETO BÁSICO

VERIFICAÇÃO IN  L OC O – OBJETO OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATO

ORDEM DE SERVIÇO

FISCALIZAÇÃO

ART de fiscalização (quitada), 
diário de obra, medições, laudos, 

termos aditivos, ordem de 
paralisação, ordem de reinício

TERMO DE RECEBIMENTO

PROVISÓRIO 
verificação de 

funcionamento, 
correção e 
adequação

DEFINITIVO “as Built” 
Habite-se e Alvará de 

funcionamento (este último, 
exceto entidades públicas)

PROJETO EXECUTIVO

Projeto compatível com o 
projeto básico.Se for 
realizado na fase de 
execução deverá ter 

anuência da autoridade 
competente Lei 8666/93

Projeto compatível com
o projeto básico. Se for

realizado na fase de
execução deverá ter

anuência da autoridade
competente Lei nº 8.666/93

Plantas, cortes, fachadas,
implantação, localização e ART do

autor do projeto. Aprovação da Visa
local ou estadual e instâncias

locais.

Verifi car o nome da empresa
contratada, objeto, valor, tipo de
empreitada, prazo de execução
da obra e ART do responsável
pela obra contratada (quitada)

ART de fi scalização (quitada),
diário de obra, medições, laudos,

termos aditivos, ordem de
paralisação, ordem de reinício.

DEFINITIVO “as Built”
Habite-se e alvará de

Funcionamento (este último
exceto entidades públicas)
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6.1 No projeto básico

se foi realizada licitação para elaboração do projeto básico, caso não tenha sido elabo- 

rado pela própria administração;

se o projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no  

inciso I do § 2° do art. 7° da Lei n° 8.666/93;

se existe projeto básico para toda a obra; 

se o projeto básico possui todos os elementos necessários, conforme o disposto no  

inciso IX do art. 6° da Lei n° 8.666/93;

se existe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) pela sua  

elaboração, conforme dispõem os arts. 1° e 2° da Lei n° 6.496/77;

qual a data de sua elaboração; 

quando for o caso, se as exigências dos órgãos licenciadores (Conama, CNEN, Iphan,  

Vigilância Sanitária – Visa) foram cumpridas; e

se os projetos de abastecimento de água, luz e da rede de esgoto, estão previamente  

aprovados nas concessionárias e nas entidades competentes.

6.2 Nos projetos executivos (arquitetura, complementares e especiais)

se os projetos executivos são compatíveis com o projeto básico e abrangem toda a obra; 

se os projetos executivos foram elaborados em data próxima à execução do empreen- 

dimento;

se os valores previstos nos projetos executivos para execução da obra são compatíveis  

com o valores previstos no projeto básico. Caso não sejam, verifi car se há justifi cativa 

técnica coerente;

se os projetos executivos foram realizados pela contratante, pela contratada para exe- 

cução da obra ou por terceira pessoa;

se existe ART do(s) responsável(is) pelos projetos, conforme dispõem os artigos 1° e 2°  

da Lei n° 6.496/77;

se os projetos executivos contêm todos os elementos necessários à completa execução  

da obra, conforme o disposto no inciso X do art. 6° da Lei n° 8.666/93;

se os projetos executivos foram aprovados pela autoridade competente, conforme o  

disposto no § 1° do art. 7° da Lei n° 8.666/93;

se os projetos executivos foram realizados antes da licitação ou se foram autorizados  

pela Administração o seu desenvolvimento concomitante com a execução da obra, 

conforme o disposto no § 1° do art. 7° da Lei n° 8.666/93; e

se as técnicas de construção previstas e os materiais especifi cados nos projetos executi- 

vos são os mesmos previstos no projeto básico. Caso negativo, verifi car:

se há justifi cativa técnica para essa modifi cação;• 

se essa justifi cativa técnica é coerente;• 

se foi realizada análise do custo-benefício e do desempenho técnico dessa nova • 

técnica;
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qual a implicação da utilização dessa nova técnica no custo da obra; e 

se foram submetidos e aprovados previamente pelo MS.• 

6.3 Na planilha orçamentária

qual o valor previsto pelo órgão licitante para execução da obra; 

se possui orçamento detalhado de custos unitários; 

quais as referências de custo utilizadas pela Administração para elaboração desse orçamento; 

se o custo da obra está compatível com valor aprovado pelo MS; 

se as unidades de medidas estão compatíveis com as exigências da Lei nº 8.666/93; e 

se há a inclusão de BDI, quando a execução for indireta. 

6.4 No contrato e suas alterações

se a autorização para o aditamento, pela autoridade competente, ocorreu durante o  
prazo de vigência do contrato e se o despacho está datado e assinado;

a compatibilidade dos Termos Aditivos com o objeto contratado; 

se as justifi cativas para a elaboração dos Termos Aditivos são consistentes; 

no caso de acréscimos e supressões, se os mesmos são indispensáveis à concretização  
do objeto contratual e estão dentro dos limites defi nidos no § 1º do artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93;

no caso de acréscimos e/ou supressões, se existem planilhas orçamentárias; e 

se há manifestação do fi scal da obra a respeito das solicitações de aditamentos contra- 
tuais.

 Verifi car se as alterações de projeto, especifi cações técnicas, cronograma físico-
fi nanceiro e planilhas orçamentárias foram executadas com autorização do MS.

7 Do fi scal da obra: suas atribuições e aspectos a serem 

considerados na verifi cação in loco

Tratando-se de parâmetros do acompanhamento por parte dos técnicos do MS, na obra, 
a atuação do fi scal merece capítulo à parte.

Segundo estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a designação do fi scal da contratante 
é obrigatória, cabendo a este acompanhar o desenvolvimento da execução da obra. A partir do 
profundo conhecimento do contrato e do seu objeto, é atribuição do fi scal verifi car o seu cumpri-
mento bem como todos os projetos, especifi cações e demais requisitos.

O acompanhamento da obra por parte dos técnicos do MS deve ter como referência a 
atuação do fi scal, estabelecendo-o como fonte de informações durante as visitas de verifi cação 
in loco, a fi m de complementar o levantamento dos dados obtidos na análise e avaliação dos 

documentos disponibilizados pelo convenente.
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7.1 São atribuições do fi scal da obra

obter cópia da documentação da obra e manter, no canteiro de obras, arquivo comple-• 
to e atualizado contendo: projetos, especifi cações, memoriais, caderno de encargos, 
edital de licitação, orçamentos, contrato, proposta da contratada, cronograma físico-
fi nanceiro, ordem de serviço, Anotação de Responsabilidade Técnica, instruções e nor-
mas da Administração sobre obras públicas, correspondências, relatórios diários, certi-
fi cados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais 
e equipamentos aplicados nos serviços e obras etc.;

recolher taxa de ART de fi scalização;• 

certifi car-se da existência do Diário de Obra e visá-lo periodicamente;• 

tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;• 

analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados • 
pela contratada no início dos trabalhos;

analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras • 
a serem apresentados pela contratada no início dos trabalhos;

solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade;• 

acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;• 

elaborar relatórios, laudos e medições do andamento da obra;• 

avaliar as medições e faturas apresentadas pela contratada;• 

opinar sobre aditamentos contratuais;• 

verifi car as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que • 
por ali transitam, de acordo com norma própria (ABNT), exigindo da contratada as cor-
reções necessárias;

comunicar ao superior imediato, por escrito, a ocorrência de circunstâncias que sujei-• 
tam a contratada a multa ou mesmo a rescisão contratual;

manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e • 
a realizar;

acompanhar o cronograma físico-fi nanceiro e informar à contratada e ao seu superior • 
imediato (do fi scal), as diferenças observadas no andamento das obras;

elaborar registros e comunicações, sempre por escrito;• 

promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o • 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cum-
primento do contrato;

esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas • 
nos desenhos, memoriais, especifi cações e demais elementos de projeto, bem como 
fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e • 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contrata-
da com as atividades de outras empresas ou profi ssionais  eventualmente contratados 
pelo contratante;

 promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for • 

necessária a verifi cação da exata correspondência entre as condições reais de execução 

e os parâmetros, defi nições e conceitos de projeto;
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paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não seja executado em  
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição ofi cial aplicável ao 
objeto do contrato;

solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituo-• 
sos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao con-• 
trole de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, apro-• 
vando os eventuais ajustes que ocorram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verifi car e atestar as • 
respectivas medições, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as 
faturas emitidas pela contratada;

verifi car e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela • 
contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovação da equi-
valência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no 
Caderno de Encargos;

verifi car e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados • 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace ou difi cul-• 
te a ação da fi scalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada 
prejudicial ao andamento dos trabalhos;

verifi car e aprovar os desenhos de • as built como construídos elaborados pela contra-
tada, registrando todas as modifi cações introduzidas no projeto original, de modo a 
documentar fi elmente os serviços e obras efetivamente executados;

emitir Termo de Recebimento Provisório da obra; e• 

auxiliar no arquivamento da documentação da obra.• 

8 Dos aspectos a serem considerados na verifi cação da 

fi scalização

se a execução da obra está sendo acompanhada e fi scalizada por um representante da  

Administração especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8.666/93 

(Observação: é permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a Adminis-

tração de informações pertinentes a essa atribuição, conforme dispõe o caput do art. 67 

da Lei n° 8.666/93);

a atuação da fi rma responsável por assistir e subsidiar a fi scalização da obra, quando for  

o caso (custo do serviço, ações implementadas etc.);

se o contrato está sendo executado fi elmente pelas partes, de acordo com as suas cláu- 

sulas, conforme dispõe o art. 66 da Lei n° 8.666/93;

se os profi ssionais responsáveis pela obra são aqueles indicados na fase de licitação  

para fi ns de comprovação de capacitação técnico-profi ssional, ou se seus substitutos 

possuem experiência equivalente ou superior, conforme dispõe o § 1°, inciso I, e o §10, 

ambos do art. 30 da Lei n° 8.666/93;
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se os materiais aplicados e os serviços executados na obra foram inspecionados pela  

fi scalização, com vista a se constatar o atendimento às especifi cações, conforme dis-

põem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/93. (Observação: verifi car se eventuais 

substituições de materiais especifi cados foram analisadas, aprovadas e registradas no 

processo licitatório pela fi scalização, e se foram mantidos os mesmos padrões de qua-

lidade e preço);

se existem placas de identifi cação da obra, conforme dispõe o art. 16 da Lei n° 5.194/66  

e de acordo com o Manual de Cooperação Técnica e Financeira por Meio de Convênios, 

do FNS;

se o responsável técnico pela execução possui, na obra, a ART quitada, do Crea, confor- 

me dispõem os artigos 1° e 2° da Lei n° 6.496/77;

se o cronograma físico de execução da obra está sendo cumprido; (caso a obra esteja  

atrasada, verifi car as justifi cativas, que devem constar do processo);

se as eventuais paralisações das obras ou dos serviços foram devidamente justifi cadas  

e emitidos os termos de paralisação;

se foi emitido o termo de reinício no caso da obra ter sido reiniciada; e 

se há evidências da efetiva fi scalização do contrato por parte da administração (regis- 

tros do fi scal no diário de obras com a frequência que a característica ou etapa da obra 

exige, atas de reunião entre o fi scal e o preposto da contratada).

9 Da verifi cação após a conclusão de obras/recebimento

a existência de termo circunstanciado, assinado pelas partes, atestando o recebimen- 
to provisório das obras e serviços pelos responsáveis por seu acompanhamento e 
fi scalização, de acordo com o disposto no art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 
8.666/93;

a existência de termo circunstanciado, assinado pelas partes, atestando o recebimento  
defi nitivo das obras e serviços por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do ob-
jeto aos termos contratuais, de acordo com o disposto no art. 73, inciso I, alínea “b”, da 
Lei Federal nº 8.666/93;

o cumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o rece- 
bimento de obras;

o cumprimento de prazos de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento  
defi nitivo, conforme o caso, previstos no contrato e em seus termos aditivos, em desa-
cordo com o disposto no inciso IV do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93;

se a obra foi recebida sem falhas e vícios visíveis de execução; 

na hipótese de terem surgido defeitos construtivos durante o período de responsabili- 
dade legal da Administração, se foram adotadas as providências cabíveis para o aciona-
mento do contratado com vistas à correção dos eventuais defeitos constatados;

se foram realizadas vistorias dos órgãos públicos competentes para a emissão do habi- 
te-se e efetuadas as ligações defi nitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone, etc., quando 

pertinentes;
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se foi realizada vistoria da vigilância sanitária local para emissão de alvará de funciona 

mento, exceto no caso de órgãos públicos;

 se após a conclusão da obra foram elaborados os desenhos dos projetos exatamente  

como foram construídos (as built), possibilitando o registro, em arquivos confi áveis, do 

que foi executado; e

 se foram providenciadas, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessio- 

nárias de serviços públicos, a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos. 

(TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005).

10 Das constatações mais comuns e a base legal para as 

recomendações correspondentes

CONSTATAÇÕES BASE LEGAL 
1 – Preços praticados com 

a execução em desacordo 

com o preço aprovado pelo 

Ministério da Saúde.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

2 – Alteração de meta sem 

anuência do Ministério da 

Saúde.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

3 – Execução de projeto em 

desacordo com o aprovado 

pelo Ministério da Saúde.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

4 – Projeto básico licitado 

em desacordo com o projeto 

aprovado pelo MS.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

5 – Planilha licitada em desa-

cordo com a aprovada.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio.

6 – Alteração do endereço da 

obra.

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

7 – Inexistência da placa de 

obra do convênio.

CF art. 37 § 1°, IN 31, de 10 de setembro de 2003, Art. 1° item II, 

Termo do Convênio § 2° cláusula 6ª. 

8 – Placa de obra do convê-

nio fora do padrão.

Manual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios. 

9 – Inexistência de placa de 

obra (autoria e responsabili-

dade técnica).

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, art. 16 e Resolução 

Confea 407, de 9 de agosto de1996. 

10 – Apresentação de bole-

tins de medição sem deta-

lhamento dos serviços.

Lei nº 4.320/64 art. 63, § 2° item 3.
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11 – Ausência de assinatura 

do fi scal da obra, nome e 

número do Crea, atestando 

os serviços medidos. 

Resolução Confea nº 282, de 24 ago 1983. 

12 – Preços unitários acima 

do pactuado.

Lei nº 8.666/93 Art. 15 item V,  art. 40, item X e LDO. 

13 – Pagamento adiantado 

sem a execução dos serviços.

Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Art. 38. 

14 – Autor do projeto é o 

fi scal da contratada.

Lei nº 8.666/93 Art. 9° item I e § 1°.  

15 – Execução da obra com 

vícios construtivos.

Lei nº 8.666/93 Art. 69 e Art. 73 § 2°, Lei nº 10.406/02 - Código 

Civil, Art. 618. 

16 – Mudança da modali-

dade de execução da obra, 

indireta com aprovação de 

BDI para execução direta. 

IN/ STN 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU N° 127, de 29 de maio de 2008, Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios, Termo do Convênio. 

17 – Obra paralisada. Lei nº 8.666/93 Artigos 8°, 26 e 78.  

18 – Obra executada fora 

das normas previstas para 

portadores de necessidades 

especiais.

NBR nº 9050, da ABNT. 

19 – Apresentação de bole-

tim de medição com quan-

titativos representados em 

percentual.

Lei nº 4.320/64, art 63 § 2° item 3. 

20 – Ausência de documen-

tação técnica:

PROJETO APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Lei nº 

6.437/77 inciso II do artigo 10° e artigo 14°, Lei nº 8.080/90, 

RDC 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002 e Manual de Cooperação 

Técnica por Meio de Convênios. 

PROJETO APROVADO PELAS INSTÂNCIAS LOCAIS: RDC 50, DE 21 

DE FEVEREIRO DE 2002, Manual de Cooperação Técnica por Meio 

de Convênios, Código de Obras do Município. 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: Código de Obras do Município, Ma-

nual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios. 

PROJETOS COMPLEMENTARES: Lei nº 8.666/93 Artigos 6° e 7°.

ART do autor do projeto: Lei nº 5.194/66 art. 27 alínea f, art. 73 

alínea a, Lei nº 6.496/77, art. 2° e Resolução 425/98 art. 1°. 

ART do Responsável Técnico da contratada: Lei nº 5.194/66 alínea 

a do artigo 73, Lei nº 6.496/77 art. 1°. 

ART do Fiscal da obra: Lei nº 5.194/66 alínea a do art. 73, 

Lei nº 6.496/77 art. 1º, Manual de Cooperação Técnica por Meio 

de Convênios. 
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Continuação do item 20 – 

Ausência de documentação 

técnica:

Documento contendo a designação, pelo Gestor, do fi scal da 

obra: Lei nº 8.666/93, Art. 67 e Manual de Cooperação Técnica 

por Meio de Convênios. 

ORDEM DE SERVIÇO: Lei nº 8.666/93 art. 55 item IV e Manual de 

Cooperação Técnica por Meio de Convênios.

PLANILHA LICITADA: Lei nº 8.666/93 art. 6° e 7° e Manual de Coo-

peração Técnica por Meio de Convênios. 

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64, art 63 § 2º 

item 3 e Manual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios. 

TERMO ADITIVO DE PRAZO: Lei nº 8.666/93 Art. 57 §§1°, 2° e 4° e 

Manual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios. 

TERMO ADITIVO DE PREÇO: Lei nº 8.666/93 Art. 65 e alíneas e §§ 

1° e 2° e Manual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA: Lei nº 8.666/93 

Art. 73 alínea a; e Art. 74 item III e Manual de Cooperação Técnica 

por Meio de Convênios. 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA: Lei nº 8.666/93 

Art. 73 alínea b e Manual de Cooperação Técnica por Meio de 

Convênios. 

TERMO DE PARALISAÇÃO DA OBRA: Lei nº 8.666/93 art 8° e art. 26 

e Manual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios.

DIÁRIO DA OBRA: Lei nº 8.666/93 Art. 67 § 1° e Manual de Coope-

ração Técnica por Meio de Convênios.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: Lei nº 6.437/77*, art 10, item I, Ma-

nual de Cooperação Técnica por Meio de Convênios. * Parágrafo 

único dessa Lei isenta órgãos públicos da aprovação de alvará de 

funcionamento.

21 – Apresentação do termo 

de recebimento provisório e/

ou defi nitivo da obra somen-

te com assinatura do gestor.

Lei nº 8.666/93 – Artigo 73, Item I alíneas a e b.

22 – EAS com atividades que 

necessitam de radioproteção.

Norma CNEN – NE 3.06, de 03/90, Portarias nº 3.535/98, nº 255/99 

e nº 113/99. 
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Considerações fi nais

É voz geral o entendimento acerca da importância das ações das equipes de acompanha-

mento do MS para o efetivo alcance dos objetivos pactuados por meio de convênios.

Fundamentado nos preceitos constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e efi ciência, o trabalho dessas equipes deve se refl etir nos resultados atingidos, tan-

to do ponto de vista da boa e regular aplicação dos recursos investidos, como na qualidade dos 

ambientes hospitalares, no caso de obras, sob diversos pontos de vista – funcional, operacional, 

ambiental etc., com vistas à promoção da saúde dos brasileiros.

Portanto, a preocupação em capacitar e treinar suas equipes é primordial ao MS, qualifi can-

do-as na correção e padronização dos procedimentos adotados, otimizando, assim, o processo.

Essas orientações devem ser vistas como mais uma contribuição nesse sentido, apenas 

uma parte de um esforço muito maior para que todos, principalmente as comunidades que de-

pendem dos serviços, sejam benefi ciadas, consolidando, dessa forma, o SUS. 

Como um ponto de partida na iniciativa de capacitar seus técnicos, o MS edita essas orienta-

ções, que devem ser atualizadas e revisadas sempre que necessário, para o seu aperfeiçoamento.
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Glossário de conceitos e termos técnicos

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): é o registro que se faz, no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) local, previamente à execução de quaisquer serviços 

de engenharia, tais como projetos, perícias, avaliações, consultorias, sondagens e a execução da 

obra propriamente dita.  É ela que vincula o engenheiro responsável - técnico ao trabalho por ele 

prestado, pelo qual passa a responder na eventualidade de que algum erro técnico seja detecta-

do. Uma das vias da ART deve, obrigatoriamente, permanecer no local da construção, à disposição 

da fi scalização do Crea, e deve conter o nome e número de registro de todos os responsáveis pelas 

etapas individuais da obra (sondagem, projetos, construção, etc.). 

As built (como construído): catálogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a 

construção ou reforma, que retrate a forma exata de como foi construído ou reformado o objeto 

contratado, a fi m de que se possa ter um arquivo confi ável do que foi executado. Sua elaboração 

deve ser prevista expressamente no edital de licitação.  

Bonifi cação (ou Benefícios) e Despesas Indiretas (BDI): percentual que, aplicado sobre o custo 

da obra, eleva-o ao preço fi nal dos serviços, e seu valor deve ser avaliado para cada caso específi -

co, dado que seus componentes sofrem diversas variações em função do local, tipo de obra e sua 

própria composição. Este percentual tanto pode ser inserido na composição dos custos unitários, 

como pode ser aplicado diretamente no fi nal do orçamento, sobre o custo total. O preço total de 

execução do empreendimento é, pois, igual ao custo da obra mais a taxa de BDI. Os percentuais 

variam entre 20% e 40%. 

Caderno de Encargos: parte integrante do projeto básico, que tem por objetivo defi nir detalha-

damente o objeto da licitação e do correspondente contrato, bem como estabelecer requisitos, 

condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução. Em linhas gerais, o Caderno 

de Encargos contém o detalhamento do método executivo de cada serviço, vinculando-o ao con-

tratado. Cabe à fi scalização acompanhar a execução dos serviços conforme descritos no caderno 

de encargos. 

Composição de Custo Unitário de Serviço: a Composição de Custo Unitário de Serviço defi ne o 

valor fi nanceiro a ser despendido na execução do respectivo serviço e é elaborada com base em 

coefi cientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços coletados 

no mercado, devendo conter, no mínimo: discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua 

incidência na realização do serviço, preço unitário e custo parcial; custo unitário total do serviço, 

representado pela soma dos custos parciais de cada insumo. Para o caso de se utilizarem Compo-

sições de Custos de entidades especializadas, a fonte de consulta deverá ser explicitada.

Concedente:  “órgão da administração pública federal direta ou indireta, responsável pela trans-

ferência dos recursos fi nanceiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados 

à execução do objeto do convênio” (Decreto n° 6.170/07 e alterações). 

Consultoria: atividade que envolve matéria específi ca em que o profi ssional, por meio de seus 

conhecimentos técnicos e de forma eventual, fornece parecer restrito ao objeto da consulta.

Contratante:  “órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua 

a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição fi nanceira 

federal (mandatária) mediante a celebração de contratos de repasse.”

Convenente:  “órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de 

governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, com o qual a administração federal pac-

tua a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio.”
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Cronograma físico fi nanceiro: representação gráfi ca do desenvolvimento dos serviços a serem 

executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual 

físico a ser executado e o respectivo valor fi nanceiro despendido. 

Custo Unitário Básico (CUB): indica o custo por metro quadrado de uma edifi cação de acordo 

com algumas características (número de pavimentos e padrão de acabamento) e conforme uma 

cesta básica de insumos, cujos preços são pesquisados a cada mês. Sua metodologia de cálculo 

está defi nida na norma NBR 12.721 da ABNT (antiga NB 140) e é publicado mensalmente pelo Sin-

dicato da Indústria da Construção (Sinduscon) de cada estado, por força da Lei n° 4.591/64.  Trata-

se de custo básico.  Não se considera em sua composição uma série de itens de custo presentes na 

maioria das obras, tais como: fundações especiais, elevadores e instalações especiais (água quen-

te, ar condicionado e outras). Portanto, para se fazer a estimativa de custo de determinada obra a 

partir do CUB, é imprescindível acrescentar as parcelas relativas aos diversos itens que dela fazem 

parte e que não estão contempladas na composição do CUB defi nido pelo Sinduscon. 

Encargos sociais (ou leis sociais): são despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme a 

legislação em vigor, geralmente expressa em percentual, incidente sobre o custo da mão-de-obra. 

Os percentuais variam de aproximadamente 117% a 133%. Para maiores detalhes, consultar arti-

go técnico "encargos sociais", publicado na Revista do TCU, n° 89. 

Especifi cações: parte integrante dos projetos, que estabelece detalhadamente as características 

dos materiais e equipamentos necessários e sufi cientes ao desempenho técnico requerido nos 

projetos. As especifi cações devem ser redigidas sob os seguintes critérios: serem justas, serem 

breves, usarem linguagem simples e clara, serem dirigidas ao executante, servirem como texto de 

referência, evitarem expressões como "ou similar", especifi carem materiais padronizados sempre 

que possível, não especifi carem o que não se pretende exigir e incluírem todos os serviços a exe-

cutar. Em determinados casos (obras de menor vulto), as especifi cações técnicas podem também 

descrever o método executivo de cada serviço, englobando dessa forma o caderno de encargos. 

No documento devem estar fi xadas todas as regras e condições a serem seguidas para a execução 

da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, 

elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executa-

dos cada um dos serviços apontando, também, critérios para a sua medição.

Estudos ambientais: são estudos relativos a aspectos ambientais relacionados com a localiza-

ção, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como 

subsídio para análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de con-

trole ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano 

de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco (inciso III do art. 1º da Resolução 

Conama nº 237/97). 

Estudo de Impacto Ambiental (ElA)e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima): são documen-

tos distintos. O estudo tem maior abrangência que o relatório e o engloba em si mesmo. O estudo 

de impacto ambiental compreende o levantamento da literatura científi ca e legal pertinente, tra-

balhos de campo, análises de laboratório e a própria redação do relatório. Já o relatório de impac-

to ambiental transmite por escrito as atividades totais do estudo de impacto ambiental. 

Estudo de Viabilidade Técnica: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a cole-

ta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza técnica, necessários à execução da 

obra ou serviço, ou o desenvolvimento de métodos ou processos de produção e a determinação 

da viabilidade técnico-econômica. 

Execução: atividade de materialização na obra do que é previsto nos projetos e do que é decidido 

por si ou por outro profi ssional legalmente habilitado.
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Fiscalização: atividade que envolve o controle e a inspeção sistemática da obra ou serviço, 

com a fi nalidade de examinar ou verifi car se sua execução obedece às especifi cações e prazos 

estabelecidos e ao projeto.

Interveniente: órgão da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de gover-

no, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir 

obrigações em nome próprio.

Laudo: peça escrita, fundamentada, na qual o profi ssional expõe as observações e estudos 

efetuados, bem como as respectivas conclusões. 

Levantamento: atividade que envolve a observação, a mensuração e/ou a quantifi cação de dados 

de natureza técnica necessários à execução de serviços técnicos ou obras.

Licenciamento ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 

ou estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 

pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localização, instalação, ampliação e operação 

de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, consideradas efetiva ou po-

tencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação am-

biental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso (inciso i do art. 1° da resolução Conama n° 237/97). 

Licença Prévia (LP) ou (LAP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e esta-

belecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação.

Licença de Instalação (LI) ou (LAI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 

acordo com as especifi cações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluin-

do as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante. 

Licença de Operação (LO) ou (LAO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após 

a verifi cação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Memorial Descritivo: descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apre-

sentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justifi cativas, necessárias ao pleno enten-

dimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos referenciados.

Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 

direta ou indireta (Lei nº 8.666/93, art. 6º).

Orçamento: avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no 

mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços obtidos 

a partir do conteúdo dos elementos descritos nos projetos, memoriais e especifi cações, sendo 

inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e servi-

ços sem previsão de quantidades. O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos 

unitários e expressos em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração. O 

valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento. 

Perícia: atividade que envolve a pesquisa, o exame, a verifi cação acerca da verdade ou da realida-

de de certos fatos que dependa da habilidade técnica e de conhecimento técnico.

Planejamento: atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões 

integradas, expressa em objetivos e metas e que explicita os meios disponíveis e/ou necessários 

para alcançá-los, num dado prazo.
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Planilha de Custos e Serviços: documento que sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo: 

discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial; cus-

to total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/ou material; nome 

completo do responsável técnico, seu número de registro no Crea e assinatura. 

Projeto Básico: é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especifi cações técnicas, orça-

mento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e sufi cientes a precisa caracteriza-

ção da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com 

base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental 

do empreendimento. Deve estabelecer com precisão, por meio de seus elementos constitutivos, 

todas as características, dimensões, especifi cações,  e as quantidades de serviços e de materiais, 

custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações du-

rante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. Todos os elementos que compõem 

o Projeto Básico devem ser elaborados por profi ssional legalmente habilitado, sendo indispensá-

vel o registro da respectiva ART, identifi cação do autor e sua assinatura em cada uma das peças 

gráfi cas e documentos produzidos. 

Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administra-

ção, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profi ssionais.  

Supervisão: atividade de acompanhar, analisar e avaliar, de plano superior, o desempenho dos 

responsáveis pela execução de programas, projetos ou serviços. 

Vistoria: atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e des-

crição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram.
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ANEXO A – Do Roteiro de acompanhamento in loco

O(s)preços praticado(s) com a execução do convênio estão de acordo com o projeto aprovado 

pelo Ministério da Saúde?

Sim (um procedimento)

Sim (mais de um procedimento)

Não (um procedimento)

Não (mais de um procedimento)

Em termos

As etapas/fases foram executadas de acordo com a quantidade e períodos programados confor-

me plano de trabalho aprovado e Anexo A?

Parcialmente

Totalmente

Executadas em desacordo com o Projeto

Execução em desacordo com o Objeto

Em execução em desacordo com o Projeto

Em execução em desacordo com o Objeto

Não iniciou a execução

Paralisada

Não houve execução 

Em termos

Relate neste item as informações sobre a Reformulação do PTA.

Em termos

Não se aplica

Descrição do objeto.

Construção/Conclusão/Ampliação /Reforma

Construção/ Conclusão/Ampliação /Reforma e Equipamentos/Materiais Permanentes

Construção/ Conclusão/Ampliação /Reforma e Custeio

Construção/ Conclusão/Ampliação /Reforma e Equipamentos/Materiais Permanentes – Custeio

A execução da obra encontra-se em que fase?

Inicial

Em desenvolvimento

Paralisada

Reiniciada

Final

Concluída
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Não iniciou a obra

Não houve execução

Em termos

O prazo de execução da obra está compatível com o estabelecido no edital de licitação e com o 

previsto no respectivo termo de contrato?

Sim

Não, com autorização e sem comprometimento do cronograma

Não, sem autorização e sem comprometimento do cronograma

Não, com autorização e com comprometimento do cronograma

Não, sem autorização e com comprometimento do cronograma

Em termos

A empreiteira que está realizando ou realizou a obra é a mesma que celebrou o contrato?

Sim

Sim (obra executada)

Não 

Não (obra executada)

Obra realizada por meio de Execução Direta de acordo com o PTA

Obra realizada por meio de Execução Direta em desacordo com o PTA

Em termos

A obra está sendo/foi executada na mesma localidade e endereço especifi cados no projeto e 

plano de trabalho aprovado?

Sim

Localidade sim, endereço não

Não 

Não (com prejuízo)

Em termos

O projeto arquitetônico em execução/executado está de acordo com o plano de trabalho apro-

vado?

Sim

Não (com acréscimo de área)

Não (com diminuição de área)

Em termos

A planilha contratada corresponde à que está no plano de trabalho pactuado?

Sim

Não 

Em termos



39 

FNS

As informações constantes nas notas fi scais apresentadas estão de acordo com os boletins de 

medição correspondentes? 

Sim 

Não (com prejuízo)

Não (sem prejuízo)

Em termos

Os serviços medidos estão de acordo com os serviços efetivamente executados?

Sim

Não (com prejuízo)

Em termos

Existe placa na obra, contendo as informações do convênio, conforme determina o Manual de 

Cooperação Técnica e Financeira do FNS/MS?

Sim

Sim, fora do padrão 

Não

Não se aplica (obra concluída e entregue)

Em termos

A execução da obra atende aos requisitos técnicos e legais previstos na norma vigente aplicável 

à edifi cação de EAS-RDC nº 50, de 2002 – Anvisa?

Sim

Não 

Em termos

No geral qual a avaliação da obra quanto à limpeza, organização e segurança do trabalho no 

canteiro?

Ótima

Boa

Parcialmente adequada

Ruim

Concluída

Em termos

De um modo geral a avaliação do material com relação à especifi cação foi:

Adequada

Parcialmente adequada

Inadequada

Em termos
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A empresa contratada executou testes das instalações e/ou equipamentos com a presença e/ou 

anuência do engenheiro fi scal para aceitação da obra?

Sim

Parcialmente

Não 

Em termos

Não se aplica (obra em desenvolvimento)

Existe(m) outro(s) convênio(s) relacionado(s) com o objeto deste?

Sim

Não

Em termos

As despesas foram realizadas de acordo com as metas/etapas/fases previstas no(s) 

convênios(s)?

Sim (mais de um convênio)

Não

Não (mais de um convênio)

Em termos

Existem(m) despesa(s) daqueles(s) convênios(s) paga(s) com recurso(s) deste?

Sim (mais de um convênio)

Não

Em termos

Existe duplicidade de pagamentos entre convênios?

Sim 

Não 

Em termos

Houve averbação em Cartório de Imóveis no caso de construção nova e ampliação?

Sim 

Não

Não se aplica

Em termos

A entidade dispõe de um sistema de controle de entrada, estoque e distribuição dos materiais/

equipamentos/veículos distribuídos e este funciona adequadamente?

Sim (materiais e/ou medicamentos)

Não se aplica

Em termos
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De acordo com a etapa da obra, como está a documentação técnica?

Completa

Incompleta

Não apresentada

Em termos

Houve por parte da entidade notifi cação às assembléias, conselhos de classe, etc. (Art. 20, Lei n° 

9452, de 1997)?

Sim 

Não

Não se aplica

Em termos

Na execução do objeto pode-se afi rmar que:

O objeto do convênio foi executado

O objeto do convênio está em execução

O objeto do convênio foi executado parcialmente

O objeto do convênio não foi executado 

Objeto não pactuado

Objeto paralisado

Não iniciou a execução

Documentação não disponibilizada

Objeto executado totalmente, execução fi nanceira ainda não iniciada 

Objeto em execução, porém execução fi nanceira ainda não iniciada

Pagamento antecipado sem a entrega do bem

Os objetivos do convênio foram alcançados?

Sim

Estão sendo

Não

Ainda não foram

Os objetivos propostos foram alcançados parcialmente

Avaliação dos resultados obtidos pela equipe nas atividades de verifi cação in loco:

Trabalhos concluídos, resultados satisfatórios

Trabalhos concluídos parcialmente

Trabalhos comprometidos, resultados insatisfatórios
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ANEXO B – Dos fatores negativos que comprometem a 

execução da obra

FATORES 

 Estudo de viabilidade técnico-econômico insufi ciente ou inexistente;

 Ausência de licitação para a contratação de projetos (Lei nº 8.666, de 1993, art. 13, §1º);

 Não elaboração do projeto básico (Lei nº 8.666, de 1993, art. 7º, § 2º, I);

 Projeto básico não aprovado devidamente pela autoridade competente (Lei nº 8666, de 1993, 

art. 7º § 2º, I);

Projetos, especifi cações e referências que compõem o projeto básico insufi cientes para      o per-

feito entendimento, pelos interessados, do trabalho a realizar (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, IX, 

e Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea nº 361, de 

1991). Principais ocorrências:

Ausência ou insufi ciência de memorial descritivo (incluindo conjunto de materiais, equipamen-

tos e técnicas de execução);

Ausência ou insufi ciência de especifi cações técnicas;Ausência ou insufi ciência de plantas, cortes 

e perfi s do empreendimento;Ausência ou insufi ciência ou incompatibilidade com as especifi ca-

ções técnicas das composições dos custos unitários dos serviços;Ausência ou insufi ciência de 

estudos geotécnicos;Ausência ou insufi ciência de levantamentos topográfi cos;Ausência ou in-

sufi ciência de estudos adequados relativamente às distâncias de transporte para fornecimento 

ou bota-fora de terra;

Projeto Executivo sem todos os elementos necessários à completa execução da obra (Lei nº 

8.666, de 1993, art. 6º, X e 7º, § 1º);

Os projetos básico e executivo não consideram integralmente os requisitos de segurança; fun-

cionalidade e adequação ao interesse público; economia e facilidade na execução, conservação 

e operação, possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais e tecnologia existentes no 

local; adoção de normas técnicas de saúde e segurança do trabalho, impacto ambiental (Lei 

8.666/93, art. 12);

Ausência ou insufi ciência de relatório de impacto ambiental para empreendimentos potencial-

mente modifi cadores do meio ambiente (Lei nº8.666, de 1993, art. 12 e Resolução Conama  nº 1, 

de 23 de janeiro de 1986, art. 2º);

Falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia (Crea), do(s) autor(es) do projeto, o que inviabiliza a responsabilização 

por algum eventual erro técnico (Lei nº 6.496, de 1977, art. 1º e 2º);

Não adoção de projetos padronizados por tipo, categoria ou classe, apesar de o empreendimen-

to pertencer a um conjunto de obras destinadas ao mesmo fi m (Lei nº 8.666, de 19093, art. 11);

 Projetos desatualizados ou executados superfi cialmente em face da ZurgênciaZ em contratar;

Projeto padrão adotado sem as adequações necessárias para o empreendimento que se preten-

de executar, inclusive do projeto de fundação;

Não elaboração do as built;

Ausência de aditivos contratuais contemplando eventuais alterações de projeto, especifi cações 

técnicas, cronograma físico-fi nanceiro e planilhas orçamentárias;

Não justifi cativa de acréscimos ou supressões de serviços, bem como de eventuais alterações 

de projeto, especifi cações técnicas, cronograma físico-fi nanceiro e planilhas orçamentárias, em 

desacordo com o disposto no caput do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
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Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites defi nidos no § 1º do 

artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

Alterações, sem justifi cativas coerentes e consistentes, de quantitativos e tipos de serviços, redu-

zindo quantitativos de serviços cotados a preços muito baixos e/ou aumentando quantitativos 

de serviços cotados a preços muito altos, acima dos praticados no mercado, alterando a equação 

econômica do contrato;

Ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários (inclusive o BDI estimado) e indicação indevida de valores globais ZgbZ, ou ver-

ba ZvbZ;

Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha orçamentária 

apresentada na licitação, em desacordo com o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 

8.666, de 1993;

Prorrogação de prazo sem justifi cativa;

Subcontratações não previstas no edital ou subcontratado não habilitado para os serviços con-

tratados;

Subcontratação do objeto fi nalístico do contrato;

Falta de efetividade ou alta relação custo/benefìcio do empreendimento, devido à inexistência 

de estudo de viabilidade adequado;

Alterações de especifi cações técnicas, devido à falta de estudos geotécnicos ou ambientais ade-

quados;

Utilização de materiais inadequados por defi ciências das especifi cações (deve-se defi nir as 

condições de aceitação de similaridade, e não restringir a especifi cação a uma única marca 

aceitável);

Alterações contratuais em função da insufi ciência ou inadequação das plantas e especifi cações 

técnicas, envolvendo negociação de preços.

Diário de obra inexistente ou incompleto quanto aos registros necessários para caracterizar a 

conclusão das etapas e fatos que interfi ram no bom e regular andamento da obra, com a indica-

ção de causa e responsável (Lei nº 8.666, de 1993, art. 67 § 1º);

Falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela obra e do 

responsável pela fi scalização (Lei nº 6.496, de 1977, art. 1º e 2º);

Os materiais aplicados e os serviços executados não foram inspecionados pela fi scalização, com 

vistas a se constatar o atendimento às especifi cações (lei nº 8.666, 1993, art. 78, inciso I e II);

 O descumprimento das especifi cações da obra, pois a contratada pode aumentar seu lucro por 

meio da substituição de materiais por outros de menor custo e qualidade inferior;

A utilização de artifícios para se promoverem alterações substanciais no contrato sem extrapolar 

o limite de 25% (por exemplo, são aumentados signifi cativamente quantitativos de serviços con-

cernentes às fases iniciais da obra, gerando acréscimo superior a 25% no valor total do contrato, 

o que é evitado por meio da redução indevida de quantitativos de serviços que serão executa-

dos apenas no fi nal da obra);

Medições de serviços não executados e ou superestimativas de volumes de serviços realizados, 

especialmente em contratos por preços unitários, o que acarretará superfaturamento ou, ante-

cipação de pagamentos;

 Pgamento de serviços não efetivamente executados (adiantamento);

Ausência de documentos da obra no canteiro (projetos, especifi cações, memoriais, caderno de 

encargos, edital de licitação, contrato, proposta da contratada, cronograma físico-fi nanceiro, or-

dem de serviço, ARTs, instruções e normas da Administração sobre obras públicas, etc.);
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Pagamento de serviços não aprovados pela fi scalização;

Falta de comprovação, pela fi scalização, de serviços executados;

Permuta indiscriminada de serviços e alteração de projeto sem manifestação da fi scalização;

O contratado não manteve, durante a execução do contrato, todas as condições de qualifi cação 

técnica (instalações, equipamentos e pessoal técnico) exigidas na licitação (Lei nº 8.666, de 1963 

artigos 30 e 55);

Descumprimento do cronograma físico-fi nanceiro e do prazo contratual;

Paralisação injustifi cada da obra ou serviços;

Subcontratação de partes da obra fora do limite estabelecido pela Administração (Lei nº 8.666, 

de 1993, art. 72);

Não realização do as built como construído;

Imprópria emissão dos termos de Recebimento Provisório (incompleto, fora do prazo, etc.) salvo 

casos excepcionais, devidamente justifi cados;

Recebimento de obra com falhas visíveis de execução.
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ANEXO C – Sites úteis

ABNT –  “http://www.abnt.org.br” 

 

ANVISA  – “http://www.anvisa.gov.br/e-legis/”

 

CONAMA  –  “http://www.mma.gov.br/port/conama”

 

CONFEA  –  “http://www.confea.org.br/”

 

CARLOS A. V. CONSTRUQUALI  –  “http://www.vanzolini.org.br/areas/certifi cacao/construquali/”

 

FNS/MS   –  “http://www.fns.saude.gov.br” 

 

IBAMA  –  “http://www.ibama.gov.br/”

 

OBRASNET   “http://www.obrasnet.gov.br/”

 

PINI  –  “http://www.piniweb.com/”

 

SINDUSCON  –  “http://www.sindusconsp.com.br/”

 

SOMASUS  –  “http://www.saude.gov.br/somasus” 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  –  “http://www.tcu.gov.br/”
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