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O Controle

O controle é tudo na vida da gente
Quer na gestão pública ou noutro lugar
O interno bem controlado fica decente

Para quando o externo vier fiscalizar

Tudo controlado é diferente
Inclusive verba que vem para gastar

Qualquer gestor que fique ciente
Que o dinheiro público é pra controlar

Seja em prefeitura ou na universidade
Em grandes empresas da grande cidade

Lugar em que o dinheiro domina o mercado

Por isso o gestor que pouco controla
Pensa que é esperto e se descontrola

No rigor da lei deve ser controlado.

(Zilmar do Horizonte)



RESUMO

No âmbito da Administração Pública, o controle é premissa básica para a verificação 
da correta aplicação dos recursos provenientes de impostos e taxas que se paga. 
Em sendo assim,  todo ente  estatal  está  submetido à obrigatoriedade de prestar 
contas  de  qualquer  recurso  de  que  se  utilize,  observando  os  princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
O Artigo 74 da atual Carta Constitucional determina que os Poderes adotem sistema 
integrado  de  controle  interno  para  que,  dentre  outras  finalidades,  evitem 
desperdícios ou desvios e assegurem condições mínimas de realização do que foi 
planejado  pela  gestão.  Em tal  contexto,  esta  pesquisa  busca  responder  de  que 
modo  as  ações  de  controle  interno  estão  sendo  implementadas  pela 
Superintendência  de  Recursos  Humanos  da  Universidade  Federal  do  Ceará  – 
SRH/UFC, no âmbito do Programa de Saúde Suplementar do Servidor, quanto à 
segurança das operações,  alcance dos objetivos  do Programa e seus princípios 
norteadores. Ante esse questionamento, tem-se como objetivo geral: examinar se as 
normas  legais  fixadas  pelo  Governo  Federal  para  a  execução  do  Programa  de 
Assistência  à  Saúde  Suplementar  do  Servidor  estão  sendo  satisfatoriamente 
cumpridas pela Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal 
do Ceará (SRH-UFC), observando o grau de alinhamento aos objetivos e princípios 
de controle interno aplicável a gestão pública. A metodologia constou da observação 
direta  da  rotina  burocrática;  verificação  de  documentos  oficiais;  exame  dos 
procedimentos adotados; aplicação de questionário censitário entre os gestores no 
âmbito da SRH/UFC e por amostra aleatória estratificada de servidores que integram 
o público-alvo da política de saúde suplementar na UFC. Conclui a necessidade de 
revisão  nas  ações  de  controle  interno  adotadas  na  gestão  do  Programa  de 
Assistência a Saúde Suplementar do Servidor, por conta da ocorrência de situações 
à margem da norma legal aplicável; do baixo nível de automação dos procedimentos 
e de segurança dos pagamentos realizados;  baixa  eficácia  do modelo de saúde 
suplementar  em relação às metas previstas e dos instrumentos de comunicação 
intraequipe dos gestores e entre essa equipe e os servidores.

Palavras-chave: Controle interno. Gestão pública. Assistência à saúde suplementar.



ABSTRACT

Within the Public Administration, control is a basic premise for the verification of the 
correct application of the resources originating from taxes you pay. Because of that, 
every state entity is subject to appropriate accountability to any remedy being used 
by the observation of the principles of constitutional legality, impersonality, morality, 
transparency and efficiency. Article 74 of the present Constitution stipulates that the 
authorities should adopt integrated system of internal control in order to, among other 
purposes,  prevent  waste  or  misuse  to  ensure  minimum  conditions  for  the 
accomplishment of what has been planned by management. In such context,  this 
research seeks to answer how the actions of internal control are being implemented 
by the Bureau of Human Resources of the Federal University of Ceará - SRH / UFC, 
under  the  Health  Insurance  Program of  the  Servant,  about  safety  of  operations, 
achievement  of  the  goals  of  the  Program and  its  guiding  principles. Facing  this 
challenge,  the  main  objective  of  this  research  is  to  examine  if  the  legal  rules 
established by the Federal Government for the implementation of the Program of 
Assistance for Supplemental Health of the Servant are being satisfactorily met by the 
superintendent  of  Human Resources  of  Federal  University  of  Ceará  (UFC-SRH), 
comparing the degree of alignment to the goals and principles of internal control, 
applicable to public administration. The methodology consisted of direct observation 
of bureaucratic routine, verification of official documents, examination of the adopted 
procedures, and implementation of the census questionnaire among managers within 
the SRH / UFC and stratified random sample of servants that comprise the target 
audience of additional health policy at UFC. It is concluded that there is a need to 
review the actions of internal control adopted in the management of the Program of 
Assistance  for  supplementary  health  of  the  servant,  due  to  the  occurrence  of 
situations  outside  the  applicable  legal  standard,  the  low  level  of  automation  of 
procedures and security of payments made; low efficacy of the health care market in 
relation  to  the  stated  objectives  and  instruments  of  communication  between 
managers as well as within teams and the servants.

Keywords: Internal Control. Public management. Additional health care.
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1 INTRODUÇÃO

A totalidade dos recursos financeiros de que o Governo se utiliza para 

atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa, exigente e 

fiscalizadora provém dos impostos e taxas que o cidadão paga. Administrar o que é 

público, em um quadro de limitação de recursos e demandas sempre crescentes, 

impõe aos que integram a Administração Pública uma preocupação cada vez maior 

com a melhoria dos instrumentos de controle e eficiência no uso de recursos sob 

sua responsabilidade, seja no âmbito institucional ou pessoal.

A  leitura  do  Artigo  15  da  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do 

Cidadão, proclamada na França em 1789, com o objetivo de garantir  os direitos 

naturais,  inalienáveis  e  sagrados do povo francês,  e  que serviu  de base para a 

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  publicada  pela  Organização  das 

Nações Unidas (ONU) em 1948, já prescrevia que a sociedade tem o direito de pedir 

conta a todos os agentes do Poder Público. Sendo assim, o dever de prestar contas 

é  um aspecto  intrínseco da atividade  pública  e  o  aperfeiçoamento  dos meios  à 

disposição ou a serviço da sociedade para o exercício do controle do poder são de 

enorme importância.

É  crença  geral  o  fato  de  que,  na  área  da  Administração  Pública,  a 

ocorrência de fraudes, atos de improbidade, de malversação e de ineficiência dos 

seus serviços é um forte sinal de fragilidade e ineficácia dos controles adotados. E, 

quando ocorrem, as consequências dizem respeito a toda a sociedade, em especial, 

os  mais  desamparados  que  dependem  quase  que  exclusivamente  dos  serviços 

ofertados pelo Estado, revelando a pior face da má gestão pública.

O controle é uma das funções clássicas da administração de qualquer 

entidade, seja pública ou privada, sendo precedido pelas atividades administrativas 

de  planejamento,  organização  e  coordenação.  Na  Administração  Pública,  esta 

função é mais abrangente e necessária em virtude do dever de prestação de contas 

a que todo ente estatal está submetido.

A respeito da questão controle no seio das sociedades, vale ressaltar a 

visão de Pereira (1998), de que toda sociedade, para se coordenar, usa um conjunto 

de  mecanismos  de  controle  ou  de  coordenação,  que  podem  ser  organizados  e 

classificados de muitas maneiras, sendo três os principais mecanismos de controle:
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a) o Estado - inclui o sistema legal ou jurídico, constituído pelas normas 

jurídicas e instituições fundamentais da sociedade; é o mecanismo mais geral de 

controle; estabelece os princípios básicos para que os demais mecanismos possam 

funcionar; 

b) o Mercado - é o sistema econômico em que o controle se realiza por 

meio da competição; e 

c) a Sociedade civil - estruturada segundo os diversos grupos sociais que 

tendem a se organizar para defender interesses particulares, corporativos e para 

agir em nome do interesse público.

Já  Meirelles  (2008,  p.  65),  sobre  controle  interno  na  Administração 

Pública, ressalta que o

[...] controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão 
responsável  pela  atividade  controlada,  no  âmbito  da  própria 
administração.  Assim,  qualquer  controle  efetivado  pelo  Executivo 
sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno 
será também o controle  do Legislativo  ou do Judiciário,  por  seus 
órgãos  de  administração,  sobre  o  seu  pessoal  e  os  atos 
administrativos que pratiquem. 

Para  estudiosos como Peter  e  Machado (2003),  o  controle  interno diz 

respeito ao conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, 

utilizados  com  vistas  a  assegurar  que  os  objetivos  dos  órgãos  e  entidades  da 

Administração  Pública  sejam  alcançados,  de  forma  confiável  e  concreta, 

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos 

fixados pelo Poder Público.

A  compreensão  do  controle,  em sua  amplitude,  é,  portanto,  premissa 

básica para que sejam asseguradas as condições mínimas de realização do que foi 

planejado  pela  gestão  das  organizações,  acompanhado  da  necessidade  de 

estabelecimento de padrões de mensuração e comparação que possibilite monitorar 

e avaliar processos e resultados alcançados. 

Apesar do aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão da Administração 

Pública,  que  garantiram,  dentre  outras  obrigações,  a  participação  popular  nas 

discussões e elaboração de planos e orçamentos; disponibilidade das contas dos 

administradores  para  consultas  do  cidadão  e  instituições  sociais;  emissão  de 

relatórios da gestão fiscal e execução orçamentária, de acesso ao público e ampla 

divulgação;  até  a  sanção institucional  e  pessoal  por  infrações a tais  dispositivos 
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legais,  é ainda comum e marcante a má impressão das pessoas em relação às 

instituições  públicas,  por  conta  da  associação  à  gênese  da cultura  brasileira  do 

“jeitinho”,  do “levar vantagem”, enfim, da “esperteza” para se aproveitar  da coisa 

publica como se fosse de sua propriedade. 

Desde  o  tempo  colonial,  no  Brasil,  adotaram-se  práticas  pouco 

recomendáveis  para  escapar  dos  altos  impostos  da  Corte,  aproveitando-se  da 

ineficácia  da fiscalização ou da falta  de pudores por  parte  dos encarregados da 

arrecadação. Foi assim que o conchavo, a propina e a negociata se fizeram práticas 

corriqueiras. Em consequência, herdou-se uma cultura permeada pela corrupção, 

pelo  nepotismo  e  o  desvio  de  dinheiro  público,  conforme  ressaltam  Niskier  e 

Natanael  (2006).  Por  certo,  deficiências nos sistemas de controle,  compreendido 

como o planejamento geral da organização e todas as medidas e métodos adotadas 

para  oferecer  segurança  aos  seus  ativos,  a  exatidão  e  confiabilidade  das 

informações de natureza contábil, contribuem para a prática de tais mazelas. 

Na condição de Autarquia Educacional de Regime Especial, com atuação 

na área de ensino, pesquisa e extensão e, em função dos objetivos institucionais 

previstos em Estatuto, é na atuação e no desempenho do seu corpo funcional que 

se  deposita  a  grande  expectativa  de  sucesso  do  desempenho  da  Universidade 

Federal  do Ceará (UFC).  Com efeito,  as políticas de desenvolvimento pessoal  e 

profissional  postas  em prática  exercem papel  decisivo  na  constante melhoria  de 

atuação e desempenho dos seus servidores. 

Entre  o  conjunto  de  políticas  em  favor  da  valorização  profissional  e 

pessoal no âmbito do serviço público federal, o foco deste estudo é a análise dos 

controles  internos  junto  à  modalidade  de  assistência  à  saúde  suplementar  do 

servidor da UFC, disciplinado pelo Art. 230 da Lei 8.112/90 e regulamentado pela 

Portarias Normativas no 1, de 27 de dezembro de 2007, no  3, de 30 de julho de 2009 

no 1, de 29 de dezembro de 2009 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério 

do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (SRH/MPOG),  durante  o  período 

compreendido entre a definição do modelo e a fase de implantação do benefício, 

compreendida entre os anos de 2007-2009. 

A modalidade adotada de assistência à saúde suplementar do servidor da 

UFC pressupõe o pagamento, a título de indenização sob a forma de ressarcimento, 

de valor financeiro mensal definido pelo Governo Federal, a cada servidor e rol de 

dependentes legais. A exigência básica se dá em função da titularidade do servidor 
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junto a um plano de saúde privado, desde que satisfaça a coberturas e abrangências 

previstas em termo de referência básico de plano de assistência à saúde, anexo à 

Portaria no  3, de 30 de julho de 2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) (BRASIL, 2009c).

Dados obtidos junto ao Sistema de Monitoramento de Ações do Ministério 

da Educação (SIMEC/ME),  referentes ao mês de dezembro de 2009,  apontaram 

que,  da  dotação  orçamentária  inicial  destinada  à  ação  Assistência  Médica  e 

Odontológica  aos  Servidores  em  atividade,  aposentados,  seus  dependentes  e 

pensionistas,  fixada  em  R$  13.317.407,00,  efetivamente  foi  liquidado  e  pago  o 

montante de R$ 5.575.258,56. Do total de beneficiários (servidores ativos, inativos, 

seus dependentes e pensionistas) fixado em 26.423 pessoas passíveis de receber o 

benefício  no  referido  exercício,  foi  registrado  o  teto  de  6.970  beneficiários, 

correspondendo a menos que 30% da meta fixada. 

Em contraposição ao baixo percentual de servidores da UFC beneficiados 

com auxílio saúde, é senso comum o desejo das pessoas em contar com um plano 

de saúde que proporcione segurança e tranquilidade para si e seus dependentes, 

podendo usufruí-lo de forma efetiva e imediata, evitando as filas intermináveis e a 

demora no atendimento por parte do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com ênfase nas questões pertinentes que dizem respeito à essência da 

função controle interno na Administração Pública, o problema que se apresenta é o 

seguinte:  Investigar  o  modo  como  as  ações  de  controle  interno  estão  sendo 

implementadas  pela  Superintendência  de  Recursos  Humanos  da  Universidade 

Federal do Ceará (SRH/UFC), no âmbito do Programa de Saúde Suplementar do 

Servidor, quanto à segurança das operações, o alcance dos objetivos do Programa 

e os seus princípios norteadores?

A motivação inicial para a realização da pesquisa deriva do exercício de 

atividades administrativas envolvidas com os procedimentos e rotinas junto à gestão 

da assistência à saúde suplementar do servidor da UFC, especialmente aquelas que 

se referem à análise de solicitações do benefício, a regularidade dos contratos junto 

às operadoras de saúde suplementar e dos pagamentos efetuados, como também 

da leitura dos relatórios de auditoria de gestão da UFC, publicados pela Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU), nos anos de 

2007  e  2008.  Estes  apontam  uma  longa  série  de  inconsistência  de  dados  em 

diversos programas ou atividades executadas, reincidência de falhas apontadas em 
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relatórios anteriores. Observam ainda que muitas das informações utilizadas pela 

UFC seriam oriundas de planilhas, não sendo extraídas de sistemas informatizados, 

e que não há utilização integrada destas com as disponíveis nos sistemas, de modo 

a utilizá-las como subsídios confiáveis para decisões gerenciais em nível estratégico 

da entidade, bem como para fins de avaliação de desempenho institucional. Este 

fato concorre para a persistência de inconsistências das informações de indicadores 

de desempenho utilizadas pela UFC, que deverão perdurar, ainda que em menor 

proporção, enquanto não for eliminada essa fragilidade.

A observação da rotina burocrática adotada junto à gestão do benefício 

no âmbito da SRH/UFC também serviu de parâmetro para apurar se as fragilidades 

apontadas pela CGU quanto à alimentação do Sistema Integrado de Administração 

de Pessoal do Governo Federal (SIAPE), por meio de planilha de dados que não 

interage de forma efetiva com tal sistema, portanto sujeita à manipulação e factível 

de falhas ocorrentes na gestão do Programa de Assistência à Saúde Suplementar 

do Servidor. 

Salvaguardar os recursos públicos contra atos de utilização inadequada 

ou apropriação indébita destes está no cerne da questão dos sistemas de controles 

internos  nas  diferentes  instituições,  sejam  elas  de  natureza  privada  ou  pública. 

Quanto mais efetividade um órgão de governo conseguir infundir em seus controles 

internos,  menores  serão  as  possibilidades  desse  órgão  ou  de  seus  agentes 

incorrerem em atos de corrupção. 

Por  outro  lado,  as  deficiências  comumente  encontradas  quando  da 

realização de auditorias internas ou externas em órgãos governamentais,  muitas 

vezes, não estão relacionadas à intenção deliberada da prática de atos de corrupção 

e sim as situações que guardam estreita relação com ineficiência e a ineficácia dos 

procedimentos e rotinas adotados. 

Ante  tais  reflexões,  definimos  como  objetivo  geral desta  pesquisa: 

analisar  a  implementação  das  ações  de  controle  interno  implementadas  pela 

SRH/UFC no âmbito do Programa de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor, 

observando o grau de alinhamento aos objetivos e princípios de controle interno 

aplicável a gestão pública.

Com suporte em tais aspectos, a pesquisa visa aos objetivos específicos 

a seguir delineados.
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a)  investigar, junto à SRH-UFC, a existência de possíveis situações de 

descumprimento  da  legislação  aplicada  ao  modelo  de  Assistência  à  Saúde 

Suplementar do Servidor;

b) analisar impressões dos gestores quanto às funções desempenhadas, 

as ações de controle interno efetivadas pela SRH/UFC e as questões de fragilidades 

por  eles  identificadas  na  modalidade  de  Assistência  à  Saúde  Suplementar  do 

Servidor;

c)  conhecer  a  opinião  dos gestores quanto  à eficácia  e  eficiência  das 

ações  de  controle  observadas  pela  SRH-UFC,  na  gestão  do  Programa  de 

Assistência à Saúde Suplementar do Servidor; e

d) verificar a adequação entre o perfil dos servidores e a modalidade de 

ressarcimento financeiro adotada na UFC a fim fomentar a discussão dessa política 

no âmbito dessa instituição.

O estudo empírico está delimitado ao âmbito da SRH/UFC, pois compete 

a essa Superintendência a gestão administrativa, financeira e de monitoramento dos 

benefícios  concedidos  ao  servidor,  dentre  os  quais  o  da  assistência  à  saúde 

suplementar  do  servidor.  A  coleta  de  dados  foi  efetivada  por  meio  de  dois 

questionários,  sendo  um  aplicado  aos  gestores  da  SRH/UFC  que  atuam 

direta/indiretamente  na  gerência  assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor 

implementado pela UFC. O outro questionário foi aplicado junto ao público-alvo do 

Programa:  servidores  docentes  e  técnico-administrativos  em  atividade  e 

aposentados.

No que tange à contribuição de âmbito acadêmico, buscou-se acrescentar 

novos  dados sobre  os  estudos de  controle  interno  junto  à gestão  de  benefícios 

concedidos aos servidores da área pública federal. Quanto à questão de natureza 

prática,  sem  a  intenção  de  questionar  ou  validar  as  ações  de  controle  interno 

adotadas  pela  Instituição,  o  trabalho  pretende  contribuir  com a  possibilidade  de 

aperfeiçoamento do sistema de controle interno junto ao Programa de Assistência à 

Saúde Suplementar dos servidores da UFC, como instrumento de favorecimento da 

imagem da Instituição perante seu público interno e junto aos órgãos de controle a 

que está sujeita. 

Esta dissertação estrutura-se em seis capítulos. No primeiro, introduz-se 

o trabalho, especificando o objeto de estudo, e apresenta a questão de pesquisa, os 

objetivos  e  as  justificativas  da  escolha  do  tema.  Trata  ainda  do  papel  e  do 
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pensamento de autores diversos a respeito da função controle  da Administração 

Pública, trazendo ainda as considerações iniciais sobre a modalidade de assistência 

à saúde suplementar do servidor adotada no âmbito da UFC. 

No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica pertinente ao 

entendimento  da  função  controle  na  Administração  Pública:  contextualização 

histórica,  diferenciação entre  controle  externo e interno,  definição de papéis  das 

principais instituições de controle no âmbito do Governo brasileiro e o papel  das 

modernas tecnologias da informação e comunicação junto aos sistemas de controle 

e da questão da responsabilização dos agentes públicos. 

A  contextualização  referente  à  assistência  à  saúde  suplementar  do 

servidor  público  federal,  a  discussão  da  modalidade  adotada  pela  UFC,  sua 

estrutura de gerenciamento e o mapeamento de situações geradoras de conflitos 

com os objetivos do controle interno encontram-se no capitulo três. Entrementes, o 

capítulo  quatro  trata  da  metodologia  adotada  para  o  desenrolar  da  pesquisa 

empírica,  caracterizando-a  quanto  a  sua  natureza,  abordagem  do  problema, 

objetivos e procedimento técnico.  Também cuida da delimitação do universo,  da 

amostra e das técnicas de coleta de dados.

O quinto capítulo discorre sobre a análise dos dados coletados mediante 

aplicação  de  questionários  junto  aos  gestores  da  SRH/UFC  envolvidos 

direta/indiretamente com a gerência e junto ao público-alvo da ação, constituída por 

servidores  docentes  e  técnico-administrativos  em  atividade  e  aposentados.  As 

conclusões  obtidas  com  a  pesquisa  e  as  devidas  recomendações  estão 

apresentadas no capitulo seis. 
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2 O CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA

Este  capítulo  é  dedicado  à  elaboração  da  fundamentação  teórica, 

abordando  o  contexto  histórico  da  função  controle  no  setor  público  brasileiro, 

conceitos fundamentais, objetivos, o papel dos principais órgãos de controle externo 

e interno do Governo Federal  e,  por fim, busca melhor compreender o papel  da 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) junto à função controle.

2.1 Breve contextualização histórica

As questões referentes à controladoria no âmbito da gestão pública não 

são originárias, nem do século XX, menos ainda da era atual. Muito pelo contrário, 

Cretella Júnior (2002) ensina que, na Antiguidade, já havia organizações criadas 

com  a  finalidade  específica  de  fiscalizar  as  contas  públicas.  Os  fundamentos 

históricos dos atuais tribunais de contas, por exemplo, remontam à iniciativa adotada 

pela  cidade  grega  de  Atenas,  que,  para  administrar  um  orçamento  em  uma 

sociedade cujo exército e marinha despendiam enormes gastos, adotou a estratégia 

de nomear agentes públicos para cuidar dos recursos destinados ao financiamento 

de sua maquina bélica. 

No Brasil,  em vários momentos durante o Império,  surgiram propostas 

para a criação de uma instituição própria, encarregada especificamente do controle 

da execução orçamentária,  sendo que a primeira  iniciativa  de projeto  de lei  que 

versava sobre a criação de um Tribunal de Contas é datada de 1826, sendo sua 

autoria de iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt (O Visconde de Barbacena) e José 

Inácio Borges. O enfoque principal ainda não era sobre questões específicas, como 

fraude, desvio ou corrupção. O problema principal era o excesso de desperdícios, 

pois os administradores regularmente gastavam mais do que o orçamento previa 

para as suas pastas (SPECK, 2000, p. 38). Após a dissolução do Império, com a 

primeira  Constituição  da  República,  de  1891,  o  Tribunal  de  Contas  foi 

definitivamente criado no Brasil por meio do Decreto No 966-A, redigido pelo então 

ministro da fazenda, Rui Barbosa.
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O Art. 89 da Constituição de 1891, inserido na redação final  da Carta, 

assim dizia:

é instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita 
e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao 
Congresso.  Os  membros  desse  tribunal  serão  nomeados  pelo 
presidente  da  República,  com  aprovação  do  Senado,  e  somente 
perderão os seus lugares por sentença. (BRASIL, CF 1891, p.22).

Ao  longo  das  cartas  constitucionais  adotadas  no  Brasil,  o  papel  do 

Tribunal  de  Contas  foi  alvo  de  constantes  aperfeiçoamentos,  sendo  que  os 

delineamentos atualmente vigentes para os sistemas de controle na União e nos 

municípios,  adotados  por  simetria  pelos  estados  e  no  Distrito  Federal,  foram 

estabelecidos  na  Constituição  Federal  de  1988.  Nos  termos  do  dispositivo 

constitucional em vigor, o TCU é composto por nove ministros, sendo três escolhidos 

pelo  Presidente,  com  aprovação  do  Senado  e  seis  pelo  Congresso  Nacional, 

escolhidos dentre brasileiros, com 35-65 anos, idoneidade moral e reputação ilibada. 

Tem sede no Distrito  Federal,  quadro próprio de pessoal  e jurisdição em todo o 

Território Nacional (EC no 20/98). 

2.2 Controle externo e controle interno

As diretrizes gerais da função controle na Administração Pública Federal, 

atualmente  em  vigor,  foram  estabelecidas  nos  Artigos  70  a  75  da  Constituição 

Federal de 1988. Especificamente o Art. 71 estabelece o Poder Legislativo de cada 

esfera de governo como o responsável pelo exercício do controle externo, com o 

auxílio dos tribunais de contas, enquanto o Art. 74 determinou, no âmbito dos três 

poderes,  a existência  de sistemas de controle  interno,  integrados e capazes de, 

entre  outras  tarefas,  garantir  o  cumprimento  de  metas  previstas  em  planos  e 

programas de governo, a legalidade no uso dos recursos e a avaliação de resultados 

quanto à eficácia e eficiência da gestão democrática, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração federal.

Como diz Silva (2009), o sistema de controle externo adotado no Brasil 

segue o modelo centrado na ideia  de órgãos colegiados,  dotados de  autonomia 

administrativa e financeira, denominados de tribunais ou conselhos de contas, em 

contraposição  ao  outro  modelo  existente  no  mundo  que  está  fundamentado  em 

controladorias ou auditorias gerais, de caráter unipessoal e sujeito a um parlamento.
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Segundo Jorge Ulisses Jacoby (apud WURMAN, 2005, p. 13), “o modelo 

tribunal apresenta vantagens extraordinárias sobre o controlador-geral: a) atuação 

em  colegiado;  b)  alternância  de  direção;  c)  rodízio  no  controle  dos  órgãos;  d) 

distribuição impessoal de processos”. 

As atribuições do TCU foram modificadas a cada Constituição editada no 

Brasil,  até  que  a  Carta  Magna  de  1988  ampliou  sobremaneira  a  jurisdição  e 

competência da Corte de Contas, à qual compete, entre outras atribuições, realizar

[...]  inspeções  e  auditorias  de  natureza  contábil,  financeira, 
orçamentária,  operacional  e  patrimonial,  nas  unidades 
administrativas  dos  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  e 
demais entidades referidas no inciso II  do Art.  70 da Constituição 
Federal. (BRASIL, 1988, p. 64 ).

Dessa  forma,  é  da  competência  do  TCU  julgar  as  contas  dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

Administração Direta e Indireta incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo  Poder Público Federal,  e as contas daqueles que derem causa a 

perda,  extravio  ou  irregularidade  outra  de  que  resulte  prejuízo  ao  Erário,  daí  a 

posição singular que ocupa na Administração Pública brasileira.

No que tange ao controle interno na Administração Pública Federal, é a 

Lei 4.320, de 17 de março de 1964, o marco inicial da efetivação do controle interno, 

com a introdução da expressão  controle interno,  definindo as competências do 

exercício de tais atividades. 

A efetivação, por completo, da questão do controle interno ocorreu com a 

promulgação da Constituição de 1988, ao estabelecer, no artigo 74, as seguintes 

finalidades:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 
e  eficiência,  da  gestão  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
dos recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União;
IV  –  apoiar  o  controle  externo  no  exercício  de  sua  missão 
institucional. (BRASIL, 1988, p. 66).

A  ilustração  dos  fundamentos  legais  da  fiscalização  no  âmbito  do 

Governo Federal pode ser resumida conforme a Figura 1:
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Figura 1 - Estrutura legal de controle no Brasil conforme a Constituição Federal de 1988

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.3 Controle interno no setor público

No âmbito do setor público, Sanchez (2005) diz que o controle interno 

pode ser compreendido, por um lado, como um instrumento que tenta garantir que a 

Administração realize  determinada atividade corretamente  e,  por  outro  lado,  que 

logre determinados resultados. Esse autor diz ainda que a primeira concepção está 

relacionada a impedir comportamentos indesejáveis. É uma concepção negativa, na 

medida em que se apresenta como sinônimo de fiscalizar,  supervisionar,  exercer 

uma ação de controle sobre pessoas. Já a segunda ideação caracteriza o controle 

em seu aspecto positivo, ou seja, como a capacidade de fazer com que as ações de 

governo alcancem os fins planejados. 

De acordo com as diretrizes da  International  Organization  of  Supreme 

Audit Institutions (INTOSAI), o controle interno nas organizações do setor público

[...]  deve  ser  entendido  dentro  do  contexto  das  características 
específicas dessas organizações, ou seja, seu enfoque para alcançar 
os objetivos sociais ou políticos; a utilização dos recursos públicos; a 
importância  do  ciclo  orçamentário;  a  complexidade  de  seu 
desempenho; a demanda pelo equilíbrio entre os valores tradicionais 
de legalidade,  moralidade e transparência,  e os modernos valores 
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gerenciais como eficiência e eficácia e o amplo escopo decorrente da 
sua accountability pública. (INTOSAI, 2007, p. 17).

Em relação aos objetivos do controle interno, Piscitelli (1998, p. 74) diz 

que eles têm como objetivos:

I – os aspectos eminentemente contábeis, formais e legais, revisando 
e/ou verificando as operações;
II – o aspecto da eficiência, que concerne aos meios empregados, 
verificando os recursos utilizados para a consecução dos objetivos 
da organização;
III – o aspecto da eficácia, verificando o produto, os programas e os 
fins perseguidos; e
IV  –  o  julgamento  da  própria  administração,  disponibilizando  e 
tornando transparente uma prestação de contas de qualidade e os 
resultados.

Na análise de Sanchez (2005), o primeiro objetivo diz respeito ao controle 

formal no sentido de verificar se os gastos foram feitos em conformidade com as leis 

e regulamentos aplicáveis à instituição e à sua área de atuação. O segundo envolve 

o controle substantivo de contas, contra o desperdício, a fraude e o abuso de poder. 

O terceiro refere-se ao controle da gestão, ou seja, a avaliação do desempenho da 

organização.  Enquanto  isso,  o  quarto  objetivo  visa  a  dar  subsídios  ao  referido 

controle vertical.

Quanto aos princípios do controle interno apresentados por Lima e Castro 

(2003, p. 66), e retomados por Castro (2008, p. 64-65), sobre a aplicabilidade de tais 

princípios na área da Administração Pública, Silva (2009, p. 29-31) faz uma análise 

interessantíssima  desses  princípios  que  se  considera  de  grande  valia  para  o 

entendimento do estudo em lide, mesmo que se trate de uma longa citação. 

a) Relação custo benefício:  por este princípio,  o custo do controle 

não deve exceder os benefícios por ele proporcionados. Ocorre que 

a  Administração  Pública  não  pode  abrir  mão  de  controlar  suas 

atividades,  independentemente  dos  valores  envolvidos.  Daí  se 

conclui que este princípio é de difícil aplicação na área pública.

b) Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários:  a 

qualificação adequada é resultado de uma boa contratação, o que 

nem sempre é possível na Administração Pública, pois o processo de 

seleção  é  público  e  isso  não  corresponde,  necessariamente,  à 

contratação  de  pessoas  com  melhor  perfil  para  desempenho  do 

cargo.  Para  suprir  esse  problema,  além  da  previsão  objetiva  de 
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algumas qualificações desejadas no edital conforme o cargo a ser 

preenchido,  é fundamental  o aperfeiçoamento contínuo do pessoal 

em razão das constantes mudanças estruturais e legais no âmbito da 

Administração  Pública.  O  rodízio  de  pessoal  deve  ser  feito 

periodicamente  de  acordo  com  o  regramento  preestabelecido. 

Segundo  Castro  (2008,  p.65),  “isso  impede  a  existência  de 

servidores imprescindíveis, traz motivação ao pessoal e aumenta a 

segurança do sistema de controles”.

c)  Delegação de poderes e determinação de responsabilidades:  a 

delegação de poderes tem correspondência com a determinação de 

responsabilidade. Na realidade, a definição de responsabilidades é 

um conjunto  de  tarefas  atribuídas  a  um setor  ou  funcionário  que 

responderá  pelos  resultados  alcançados  em  sua  área  de 

abrangência,  dificultando,  assim,  que  duas  pessoas  ou  setores 

respondam  pela  mesma  atividade.  Na  Administração  Pública,  tal 

princípio é de eficácia duvidosa, pois, nessa concepção, é possível 

que  duas  ou  mais  pessoas  respondam  pelo  mesmo  projeto  ou 

atividade.

d) Segregação de funções: por este princípio, deve haver separação 

entre  as  funções  de  planejamento,  execução  e  controle.  Castro 

(2008,  p.65)  afirma  que  “a  segregação  de  funções,  também 

conhecida como Princípio da Oposição de Interesse, consiste no fato 

de que, numa estrutura de controles internos, a pessoa que realiza 

uma  operação  não  pode  ser  a  mesma  envolvida  na  função  de 

registro”.

e) Instruções devidamente formalizadas: este princípio prevê que as 

instruções  devem  estar  escritas,  de  preferência,  em  manuais  ao 

alcance de todos, inclusive, em redes internas de informática.

f)  Controle  sobre  as  transações:  significa  que  a  Administração 

Pública  deve  ter  um  sistema  de  acompanhamento  de  todas  as 

operações,  quais  sejam,  orçamentárias,  contábeis,  financeiras, 

operacionais e patrimoniais e que seja possível  revisar e avaliar a 

coerência do fato, relacionando-o com os aspectos da legitimidade, 

legalidade e economicidade.

g)  Aderência  às  diretrizes  e  normas  legais:  o  sistema  de 

acompanhamento já mencionado deve assegurar a observância do 

planejamento  governamental,  assim  como  as  demais  normas  e 
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diretrizes  da Administração.  Deve haver  um controle  por  parte  do 

funcionário ou setor da na forma de  checklist ou apontamentos no 

próprio  processo administrativo  que comprove o  cumprimento  das 

normas e diretrizes legais. O funcionário tem por obrigação conhecer 

a missão,  as  diretrizes  e  normas legais  que regulamentam o seu 

trabalho, comprovar o cumprimento das tarefas e agregar valor para 

os resultados finais.

h)  Utilização  do  processamento  eletrônico:  este  princípio  é 

apresentado por  Castro  (2008,  p.  65).  Para o autor,  “sempre que 

possível, a entidade deve adotar processo eletrônico para registrar 

as operações. Este procedimento aumenta a eficiência operacional 

dos controles internos, evita erros e dificulta fraudes”. 

Quanto ao momento em que a ação controladora é realizada, segundo 

Castro  (2008,  p.  298),  um  dos  modelos  mais  tradicionais  obedece  à  seguinte 

classificação:

I)  controle  prévio  ou  a  priori  -  visa  à  correta  aplicação das 

normas  da  administração  financeira  e  orçamentária,  com 

ênfase nos aspectos de legalidade, classificação da despesa, 

existência  de saldos e a correta aplicação e preenchimento 

dos formulários.

II) controle concomitante - tem por base o registro dos fatos, 

apresentado  em  levantamentos  periódicos,  como  relatórios, 

balancetes e demonstrações contábeis previstas na legislação; 

III) controle subseqüente ou a posteriori - são as últimas fases 

da  ação  do  controle,  executadas  através  das  tomadas  ou 

prestações  de  contas  e,  ao  término  do  exercício,  mediante 

procedimento de auditoria.

Esses controles são necessários, pois ineficiências como, por exemplo, 

as fraudes, ocorrem porque há presença objetiva de circunstâncias propiciadoras, ou 

seja, os agentes públicos abusam do poder em seu benefício, não por fragilidade 

moral, mas porque têm a oportunidade de praticá-lo (ABRAMO, 2005).

Na área do Direito Administrativo, Meirelles (2008) indica que a função 

controle na Administração Pública é apresentada como a faculdade de vigilância, 
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orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta 

funcional  de  outro,  e  que,  no  âmbito  da  Administração  Direta  ou  Centralizada, 

decorre  da  subordinação hierárquica,  e,  no  campo da Administração Indireta  ou 

Descentralizada, resulta da vinculação administrativa, nos termos da lei instituidora 

das entidades que a compõem. Assim, o controle é exercido de forma irrestrita e 

ilimitada  em todos  e  por  todos  os  Poderes  de  Estado,  estendendo-se  a  toda  a 

Administração e abrangendo todas as suas atividades e agentes.

A  base  normativa  para  a  implantação  do  controle  interno  na 

Administração Pública brasileira é a Constituição de 1988, que define as diretrizes 

para  os  sistemas  de  controle  interno  na  União  e  nos  municípios,  adotados  por 

simetria  nos  estados  e  no  Distrito  Federal.  Assim,  se  alguém  não  familiarizado 

perguntar “o que faz o controle interno?” de início, há que se consultar os Artigos 31, 

70 e 74 da CF/88, para se saber a quem compete exercer o poder de fiscalização e 

das finalidades dos sistemas de controle interno.

Conforme Lima e Castro (2003, p. 20), “recomenda-se o enquadramento 

da auditoria interna diretamente subordinada à alta gerência, evitando desconforto 

para a diretoria e as demais áreas no caso de eventual notificação”. Assim ocorre 

com a Controladoria Geral da União, vinculada à Presidência da República. No caso 

de  controle  interno  regional  ou  setorial,  o  mesmo  princípio  deve  ser  aplicado, 

vinculando a auditoria à alta gerência. A UFC, como Autarquia de Direito Público, 

não  fugiu  a  essa  regra,  atrelando  o  seu  órgão  auditor  interno  diretamente  ao 

Gabinete do Reitor, conforme o desenho do seu organograma.

2.4 O papel da Controladoria Geral da União

A Controladoria Geral da União (CGU) foi criada em 2001, pela Medida 

Provisória no 2.143-31, inicialmente com a denominação de Corregedoria Geral da 

União,  vinculada  à  estrutura  da  Presidência  da  República.  Em  2003,  a  Lei  no 

10.683/2003 alterou a denominação do Órgão para Controladoria Geral da União, 

assim como atribuiu ao seu titular a denominação de Ministro de Estado do Controle 

e da Transparência.

A CGU, nos termos da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que definiu 

suas competências, é o órgão do Governo Federal responsável por assistir, direta e 

imediatamente, o Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do 
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Poder Executivo, seja relativo à defesa do patrimônio público e ao incremento da 

transparência  da  gestão,  por  meio  das  atividades  de  controle  interno,  auditoria 

pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Apesar do papel 

estratégico da CGU e dos demais órgãos envolvidos com a questão do controle da 

atividade pública, tão ou mais importante é o controle social, exercido pelo cidadão 

comum,  conforme  o  próprio  texto  constitucional  em  seu  Artigo  5º,  Inciso  LXXIII 

assevera:

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má 
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. (BRASIL, 
1998, p. 20).

Com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é uma 

complementação da Lei 4.320/64, as garantias por parte do cidadão, às contas dos 

entes  federativos  foram  ampliadas,  com  base  na  obrigatoriedade  de  ampla 

divulgação  dos  atos  e  fatos  ligados  à  arrecadação  de  receitas  e  realização  de 

despesas pela Administração Pública, mediante a participação popular na discussão 

e  elaboração  dos  planos  e  orçamentos,  disponibilidade  das  contas  dos 

administradores, para consulta dos cidadãos e instituições da sociedade, e emissão 

de relatórios periódicos da gestão fiscal e de execução orçamentária, de acesso ao 

público e ampla divulgação.

Mais  recentemente,  a  Lei  Complementar  131/09,  a  chamada  Lei  da 

Transparência,  determinou  que,  a  partir  do  mês  de  maio  de  2010,  a  União,  os 

estados, o distrito federal e os municípios são obrigados a disponibilizar na internet, 

em  tempo  real,  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e 

financeira. Neste âmbito, de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Federais, 

editado pela Secretaria Federal de Controle Interno, o 

dever-poder de vigilância, orientação e correção exercido sobre um 
poder, órgão ou autoridade tem como objetivo principal a verificação 
da  legalidade,  da  legitimidade  e  da  economicidade  da  atividade 
pública, assegurando assim o atendimento dos interesses coletivos. 
(BRASIL, CGU, 2010, p.16).

Sinalizada  por  parte  da  CGU  a  prática  de  ato  de  improbidade 

administrativa que causa lesão ao Erário, entendida como 



30

qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda 
patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres 
das  entidades  e,  notadamente,  em  relação  à  responsabilização 
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei 
ou regulamentos. (BRASIL, CGU, 2010, p.20).

O responsável pelo ato de improbidade estará, dentre outras questões, 

sujeito às cominações de: 

ressarcimento integral do dano”; “pagamento de multa de até duas 
vezes o valor do dano”; “perda da função pública”; ”suspensão dos 
direitos políticos por período de cinco a oito anos”; e “perda dos bens 
ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio.  (BRASIL, 
CGU,2010, P.21).

2.5 O uso da tecnologia da informação e de comunicação no aprimoramento 

dos instrumentos de controle

Com  a  popularização  da  rede  mundial  de  computadores,  o  fluxo  de 

informações tornou-se mais rápido, permitindo maior interatividade do Governo com 

a  Sociedade.  O  desenvolvimento  das  novas  tecnologias  de  informação  e  de 

comunicação trouxe ferramentas extraordinárias que contribuíram de forma bastante 

positiva  no  processo  de  transparência  e  de  popularização  dos  mecanismos  de 

controle  social,  na  medida  em  que  possibilitam  a  abertura  da  “caixa-preta”  da 

Administração Pública ao cidadão comum. Com efeito, a Internet aparece como a 

aplicação  mais  visível,  já  que  fornece  a  infraestrutura  sobre  a  qual  são 

desenvolvidas  as  aplicações  estratégicas  de  TI.  No  âmbito  das  administrações 

públicas,  já  são  comuns  as  expressões  governo  eletrônico,  governo  digital  e 

governo virtual para  designar  “toda a prestação de serviços  e informações,  de 

forma eletrônica, para outros níveis de governo, para empresas e para os cidadãos, 

24  horas  por  dia,  sete  dias  por  semana”.  (EVANS;  WUSTER,  1997;  FRONTINI, 

1999).

Fountain (2001) comenta que desde o uso das TICs, as possibilidades de 

automatização de tarefas, digitalização e transmissão de dados da informação por 

meio  de  redes  de  microcomputadores  tornaram  as  relações  de  trabalho  mais 

impessoais,  reduziram drasticamente aspectos relacionados a distância,  tempo e 

memória da informação,  contribuindo dessa forma para a melhoria da eficácia e 

eficiência dos instrumentos de controle, sem falar na redução do aparato burocrático 

até  então  existente  na  gestão  pública.  Por  outro  lado,  Sanchez  (2005),  em seu 
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estudo de caso sobre as transformações produzidas pela TIC no sistema de controle 

interno  paulista,  entre  1995  e  2002,  mostra  como  esta  ajudou  a  minimizar  a 

assimetria de informação entre a burocracia e Governo e entre Estado e Sociedade, 

que  muito  contribuía  para  a  fragilidade  do  referido  sistema  de  controle.  Alerta, 

porém, para o fato de que, embora o Governo tenha criado eficazes ferramentas 

informacionais, para, entre outros objetivos, controlar a burocracia, não se conseguiu 

resolver completamente a questão da transparência.

Cabe  aqui  destacar  a  importância  dos  portais  da  transparência,  que 

propiciam aos cidadãos, por meio de canais de fácil  acesso, de modo didático e 

célere, as principais informações dos governos, permitindo um acompanhamento de 

indicadores como despesas com pessoal,  programas,  cartões corporativos,  entre 

outros. No plano do Governo Federal, por meio do Decreto Federal 5.482/05 e da 

Portaria  Interministerial  140/06,  todos  os  ministérios,  autarquias  ou  empresas 

públicas  devem  manter  página  de  transparência  em  seus  sites.  Não  se  pode 

esquecer, entretanto, de que somente isso não basta para que a transparência seja 

efetivada, pois, em um país onde grande parte de população possui baixa renda e 

insuficiente escolaridade, certamente que isso não se concretiza em sua plenitude. 

Além do mais,  não se há de esquecer  de que as ferramentas  para o acesso à 

transparência  também  não  se  configuram  em  100%  dos  lares  da  população 

brasileira. Outro agravante é que, embora a transparência esteja institucionalizada 

por meio de legislação reguladora, as organizações ainda não “escancaram” suas 

prestações de contas, e aquelas que o fazem nem sempre procedem com a clareza 

necessária para o entendimento cognitivo de todo cidadão.

O maior  desafio  do  Governo  Eletrônico  é  exatamente  a ampliação do 

acesso  à  internet,  pois  não  basta  que  os  serviços  e  informações  estejam 

disponibilizados se o cidadão não tiver acesso ao meio ou se não estiver capacitado 

a acessá-la. Para Meira Junior. (2001, p. 13 apud TRISTÃO, 2002), isso

[...]  implica  no  acesso  amplo,  irrestrito  e  de  baixo  custo  à  rede 
mundial de computadores. O grande desafio é que as disparidades e 
desigualdades hoje existentes são consideráveis, particularmente em 
países  em  desenvolvimento  como  o  Brasil,  onde  os  custos 
associados  ao  acesso  à  Internet  a  tornam  inacessível  para  uma 
grande parte da população.

Por outro lado, apesar dos inúmeros benefícios resultantes da utilização 

das  TIC  para  o  aumento  da  eficácia  e  eficiência  do  controle  interno  nas 
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organizações, decorrentes da facilitação no processamento de grandes volumes de 

transações, disponibilidade e exatidão da informação, dentre outros aspectos, o uso 

das TIC também acarreta riscos específicos para esse mesmo controle,  que vão 

desde a possibilidade de intervenção humana inapropriada, nível de confiabilidade 

dos programas, até a completa perda de dados.

Neste capitulo, cuida-se da contextualização da função controle na gestão 

pública  brasileira,  enfatizando aspectos  referentes  ao  controle  interno  e  externo, 

bem como o mister da Controladoria Geral da União e o papel das tecnologias da 

informação e da comunicação para o aprimoramento dos instrumentos de controle. 

No capitulo seguinte, tratar-se-á da Política de Assistência a Saúde Suplementar do 

Servidor Publico Federal, privilegiando aspectos da regulamentação dessa política, a 

modalidade adotada na UFC e sua estrutura de gerenciamento.
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3  A  POLÍTICA  DE  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  SUPLEMENTAR  DO  SERVIDOR 

FEDERAL

Dados publicados pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal (2009) contextualizam que 

as questões referentes à saúde do servidor público federal foram durante longos 

anos tratadas conforme os próprios entendimentos dos diversos órgãos integrantes 

do  Sistema de Pessoal  Civil  da Administração Federal.  Enquanto alguns órgãos 

estruturaram serviços de excelência em saúde, outros não desenvolveram nenhuma 

ação.

Com  o  passar  dos  anos,  ações  em  saúde  com  recursos  financeiros, 

estruturas  físicas  e  organizacionais  e  critérios  bastante  diferenciados,  com 

potencialidades  e  dificuldades  desconhecidas  pelo  conjunto  da  Administração 

Pública consolidaram sérias distorções, como a concessão do benefício relacionado 

à  saúde  suplementar,  pois,  ao  passo  que  alguns  órgãos  custeavam  valores 

expressivos de planos especiais de saúde, outros servidores não tinham acesso a 

nenhum valor.

Após  a  leitura  de  documento  publicado  pela  SRH/MPOG  em 2010,  a 

respeito da política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público 

federal:  uma  construção  coletiva  -  é  que  se  passou  a  melhor  compreender  os 

esforços que o Governo Federal  vem empreendendo,  ao longo dos últimos sete 

anos, no sentido de resolver antigas questões relacionadas a saúde e segurança no 

trabalho no serviço público. Para tanto,  em 2003, criou a Coordenação Geral de 

Seguridade Social  e Benefícios do Servidor e,  em 2006, o Sistema Integrado de 

Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal (SISOSP).

Foi,  entretanto,  em  de  dezembro  de  2007  que  se  estabeleceu  o 

compromisso  de  elaborar  e  implantar,  de  forma  compartilhada,  uma  Política  de 

Atenção à Saúde e Segurança do Servidor Público Federal (PASS), sustentada por 

um sistema de informação em saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede 

de  unidades  e  serviços  e  a  garantia  de  recursos  financeiros  específicos  para 

implementação  de  ações  e  projetos.  Tal  movimento  é  que  deu  consequência  à 

criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), marco 

com  base  no  qual  o  Governo  brasileiro  objetivamente  implantou  de  modo  mais 

efetivo uma política de atenção à saúde do servidor.
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Desde então, 

teve  início  um  processo  de  construção  coletiva  da  Política  de 
Atenção  à  Saúde  e  Segurança  do  Trabalho  do  Servidor  Público 
Federal por meio de encontros, oficinas e reuniões com as áreas de 
recursos humanos, técnicos de saúde e entidades sindicais com o 
propósito de compartilhar experiências e dificuldades, comprometer 
estores,  estimular  parcerias  intersetoriais  e  construir  princípios, 
diretrizes  e  ações  na  área  de  saúde  e  segurança  no  trabalho. 
(BRASIL, SIASS, 2010, p. 2). 

A importância de tal política assume papel estratégico, uma vez que os 

prejuízos para a Administração Pública originados da falta de atenção à saúde do 

servidor guardam relação direta com a queda de produtividade do servidor, podendo 

levar  ao  afastamento  do  trabalho  e,  numa  situação  extrema,  à  aposentadoria 

precoce do servidor.

Neste  capítulo,  será  abordado  o  eixo  da  assistência  médica  e 

odontológica do servidor público federal como parte da política governamental de 

atenção à saúde suplementar do servidor, a respeito do qual se busca verificar a 

efetividade dos procedimentos de controle interno adotado junto à modalidade em 

vigência na UFC.

3.1 A normalização da assistência à saúde suplementar

Segundo  leciona  Chiavenato  (2004),  a  instituição  de  benefícios  aos 

servidores de organizações em geral está voltada para questões inerentes à atração 

e  manutenção  de  talentos  humanos,  exigência  das  organizações  sindicais  em 

negociações  trabalhistas,  contribuindo  para  o  bem-estar  dos  funcionários  e 

influenciando poderosamente o grau de  qualidade de vida  na  organização.  Com 

arrimo em tal premissa, referido autor define que

[...]  benefícios  representam  a  compensação  financeira  indireta, 
através  de  recompensas  e  serviços  proporcionados  pela 
organização,  além  dos  salários,  como:  pagamentos  legalmente 
impostos pela previdência social, seguros, planos de aposentadoria, 
pagamentos de bônus baseados no desempenho,  e os custos de 
serviços  relacionados  com  alimentação,  transporte,  saúde 
suplementar, educação, etc. (CHIAVENATO, 2004, p. 314).

O mesmo autor comenta ainda que a instituição de benefícios em favor do 

servidor  público  brasileiro  esteve  inicialmente  atrelada  ao  paternalismo 

governamental, privilegiando basicamente funcionários e ocupantes de cargos mais 
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graduados,  que  usufruíam  o  direito  de  residir  em imóveis  pagos  pelo  Governo, 

pagamento  de  despesas de energia,  telefonia,  manutenção predial,  utilização de 

carros  oficiais  com  motoristas  sem  limite  de  uso  de  combustível  e  direito  à 

assistência a saúde, dentre muitas outras benesses. 

Na área específica da assistência à saúde do servidor, conforme dados 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, durante 

muito tempo a ausência de uma política de saúde para o servidor público federal 

contribuiu  para  um  contexto  de  serviços  dispersos  e  diferenciados,  falta  de 

notificação  e  informação  sobre  agravos  no  trabalho,  experiências  isoladas  de 

promoção  à  saúde  do  servidor  e  um  sistema  de  saúde  suplementar 

desregulamentado, não universalizado e de per capita diferenciado. 

A promoção da atenção à saúde dos servidores públicos civis da União, 

como um dos eixos de atuação na democratização das relações de trabalho, é uma 

orientação estratégica com vistas a valorizar  o  servidor  público federal,  partícipe 

direto e ativo na consolidação de uma sociedade melhor e de um modelo da gestão 

pública mais democrática e transparente, conforme preconizam as diretrizes gerais 

do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), criado em 2009, 

com a finalidade de aprovar diretrizes de atenção à saúde do servidor, orientar e 

acompanhar a execução de ações e programas e aprovar regras e procedimentos 

para guarda e utilização das informações sobre saúde dos servidores federais. Mais 

recentemente,  foram publicados  o  Decreto  6.856,  de  25  de  maio  de  2009,  que 

dispõe sobre  a  realização de exames periódicos  dos servidores,  com o  objetivo 

prioritário  da  preservação  da  saúde  destes  em função  dos  riscos  existentes  no 

ambiente  de  trabalho  e  de  doenças  ocupacionais  ou  profissionais,  e  a  Portaria 

Conjunta SRH/SOF/MP no 1, de 29 de dezembro de 2009, que estabeleceu novos 

critérios de participação da União no custeio da assistência à saúde suplementar do 

servidor e demais beneficiários.

As  políticas  de  governo  voltadas  à  promoção  da  saúde  do  servidor 

ganharam significativo impulso após a promulgação da Lei do Regime Jurídico Único 

e, mais recentemente, durante a gestão do Presidente Lula, conforme observado por 

Andrade (2009),  que traça o quadro cronológico das relações saúde-trabalho do 

servidor público federal, durante o período 1938-2010 (FIG. 2):
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Figura 2 - Relações saúde–trabalho do servidor público – linha do tempo

Fonte: ANDRADE, 2009

Na linha de tempo das relações de assistência à saúde do servidor, a 

promulgação  da  Lei  8.112/90,  que  instituiu  o  Regime  Jurídico  dos  Servidores 

Públicos  Civis  da  União,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas  federais, 

representa  o  início  do  período  da  regulamentação  de  diretrizes  em  favor  da 

efetivação do benefício em virtude da redação constante do Art. 230:

[...]  a  assistência  à  saúde  do servidor,  ativo  ou inativo,  e  de sua 
família  compreende  assistência  médica,  hospitalar,  odontológica, 
psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de 
ações  preventivas  voltadas  para  a  promoção  da  saúde  e  será 
prestada  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  diretamente  pelo 
órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante 
convênio  ou  contrato,  ou  ainda  na  forma  de  auxílio,  mediante 
ressarcimento  parcial  do  valor  despendido  pelo  servidor,  ativo  ou 
inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros 
privados  de  assistência  à  saúde,  na  forma  estabelecida  em 
regulamento. (BRASIL, RJU, 1998, p. 56).

Apesar  da  criação  do  Sistema  Integrado  de  Saúde  Ocupacional  do 

Servidor Público Federal (SISOSP), em 2006, e da instituição da Política de Atenção 

à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS) em 2007, o 

efetivo processo de superação de distorções nos diversos órgãos componentes do 

SIPEC se deu após a implantação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor (SIASS), em 2009. Desde então, é que questões como a equidade das 

políticas de governo relacionadas à saúde ao servidor, universalidade de direitos e 



37

benefícios e uniformização de procedimentos causaram impacto positivo na saúde 

no âmbito do serviço público federal. 

Dados  do  SIASS  constantes  de  publicação  da  SRH/MPOG  (BRASIL, 

2009b) apontam que a normalização da assistência à saúde suplementar do servidor 

propiciou  a  universalização  da  oferta  do  benefício  da  assistência  médica  e 

odontológica para todos os servidores federais, transformou o benefício em despesa 

orçamentária obrigatória (evitando contingenciamentos),  recuperou o valor do  per 

capita destinado aos servidores  e  estabeleceu as iniciativas  para  a  isonomia no 

tratamento deste benefício entre todos os entes do Poder Executivo. 

Também a análise de documentos publicados pela SRH/MPOG (BRASIL, 

2009b) confirma que o valor do  per capita definido como cota governamental  foi 

objeto de reajustes semestrais desde 2007. O aumento do valor do per capita para a 

assistência à saúde suplementar deveria crescer em pelo menos 72% no período 

compreendido  entre  2007 e  2010,  com orçamento  aproximado  de 1,5  bilhão  de 

reais, conforme os indicadores representados na Tabela 1.

Tabela 1 - Evolução do valor per capita por beneficiário 

Valor/2007

(R$)

Jan/08

(R$)

Jul/08

(R$)

Jan/09

(R$)

Jul/09

(R$)

Jan/2010

(R$)

42,00 50,00 55,00 60,00 65,00 72,00 até 129,00
Fonte: SRH/SOF/MPOG

A leitura do quadro evolutivo do per capita de participação governamental 

sinaliza uma importante mudança a partir de janeiro de 2010, quando o cálculo para 

definição do  per capita correspondente à participação do governo, adotou critério 

escalonado por faixa remuneratória e etária, possibilitando que os servidores com 

remunerações menores e os mais idosos recebessem um per capita maior do que 

os mais jovens e com remunerações mais elevadas.

A título de exemplo, para uma melhor compreensão do novo modelo, foi 

elaborada pela  SRH/MPOG uma planilha  exemplificativa  referente  ao  cálculo  do 

valor  do  ressarcimento  da  saúde  suplementar  (TAB.  2).  O  valor  do  benefício  é 

resultado do cruzamento entre remuneração do servidor e da faixa etária do titular e 

seus dependentes.
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Tabela 2 - Memória de cálculo do per capita governamental

Servidor / 
Dependente

Data de 
Nasciment

o
Idade

Remuneração 
(R$)

Valor 
pago 
pelo 

servidor 
(R$)

Valor do 
ressarcimento 

por dependente 
(Port. 01/2009) 

(R$)

Valor total do 
ressarcimento 

(R$)

Servidor 1 07/08/1961 48 3.419,01 231,45

(plano 

família)

101

231,45
Dependente 30/03/1956 53 101
Dependente 19/05/1997 12 87
Dependente 11/05/2001 8 87

TOTAL 231,45 376,00

Servidor 2 21/07/1971 38 1.917,30 64,92 111
64,92

TOTAL 64,92 111

Servidor 3 25/01/1966 42 3.759,77 113,84 96

144,55
Dependente 08/10/1997 12 48,55 87
Dependente 19/01/1973 37 97,06 101

TOTAL 144,55 284,00
Fonte: SRH/MPOG

A  legislação  que  regulamenta  o  benefício  da  saúde  suplementar  do 

servidor pertencente a qualquer órgão integrante do SIPEC é composta pelo Artigo 

230  da  Lei  8.112/90,  o  Decreto  4.978,  de  3  de  fevereiro  de  2004,  a  Portaria 

Normativa no 3, de 30 de julho de 2009, e a Portaria Conjunta SRH/SOF/MP no 1, de 

29 de dezembro de 2009. Sendo que a modalidade única que cada órgão integrante 

do SIPEC deve adotar  em relação a prestação da assistência  à saúde de seus 

beneficiários foi estabelecida pela Portaria Normativa Nº 3 e que prevê as seguintes 

possibilidades:

I)  Convênio  com  operadoras  de  plano  de  assistência  à  saúde, 
organizadas na modalidade de autogestão, que é o sistema no qual a 
própria empresa ou outro tipo de organização institui  e administra, 
sem finalidade lucrativa, o programa de assistência à saúde de seus 
beneficiários, reduzindo os gastos decorrentes com a intermediação 
das empresas operadoras de planos de saúde do mercado.
II)  Contrato  com  operadoras  de  plano  de  assistência  à  saúde, 
observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Essa 
modalidade precede licitação por meio do qual se estabelece acordo 
de vontades, para formação de vínculo e estipulação de obrigações 
recíprocas. 
III) Serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, opção que 
demanda  infra-estrutura  e  corpo  funcional  especializado  para  o 
atendimento à saúde de seus servidores e dependentes ou ainda a 
implantação de um serviço voltado à administração de um plano de 
saúde próprio.
IV)  Auxílio,  de  caráter  indenizatório,  por  meio  de  ressarcimento, 
exclusivamente  quando não adotado  pela  administração  pública  o 
contido nos incisos anteriores. (BRASIL, MP, PORTARIA 03, p. 8).
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3.2 O processo de implantação da assistência à saúde suplementar na UFC

A modalidade de assistência à saúde suplementar do servidor, implantada 

pela UFC, foi adotada com base no estudo realizado por uma Comissão de Saúde 

Suplementar (CSS), instituída pelo Reitor da UFC, por intermédio da Portaria 1543-

A, em agosto de 2007, e que funcionou oficialmente até a apresentação de relatório 

final  em  julho  de  2008.  Referida  Comissão  concluiu  pela  adoção  do  auxílio  de 

caráter  indenizatório,  por  meio  de  ressarcimento,  dentre  as  quatro  modalidades 

previstas pela Portaria Normativa no 3, de 30 de julho de 2009, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.

O modelo  sugerido pela  Comissão de Saúde Suplementar  foi  acatado 

pela Administração Superior da UFC e o processo de implantação do benefício em 

folha de pagamento dos servidores foi  operacionalizado a partir  de setembro de 

2008, cobrindo inclusive o pagamento do benefício com efeito retroativo ao mês de 

janeiro daquele ano. 

A leitura  do  inteiro  teor  do  relatório  apresentado pela  CSS apontou  a 

realização de estudo e discussão da legislação pertinente, levantamento de dados 

sobre  a  população  beneficiária  na  instituição por  meio  do  Sistema Integrado  de 

Administração de Recursos Humanos do Governo Federal (SIAPE), diálogo com as 

operadoras de saúde atuantes no mercado regional, a saber, UNIMED, CAMED e 

GEAP, reunião ampliada com a participação das entidades sindicais representativas 

de servidores técnico-administrativos e docentes (Sindicato dos Trabalhadores das 

Universidades  Federais  no  Estado  do  Ceará  (SINTUFCe)  e  Associação  dos 

Docentes  das  Universidades  Federais  do  Estado  do  Ceará  (ADUFC)).  Também 

foram realizados seminários nos Campi  do Pici,  Porangabussu e  Benfica com a 

intenção  de  esclarecer  os  servidores  e  colher  opiniões  sobre  o  modelo  a  ser 

adotado.  Referida  Comissão  realizou  ainda  uma  pesquisa  sob  a  forma  de 

questionário junto ao público-alvo do benefício, que contou com a participação de 

3.118 respondentes, dentre servidores técnicos administrativos e docentes.

Os principais dados de natureza financeira do público-alvo da ação foram 

tabelados e apresentados conforme as seguintes tabelas (TAB. 3; TAB. 4; TAB. 5).

Tabela 3 - Faixa salarial do público-alvo

SALÁRIO BRUTO
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ESCALA DOCENTES % TÉCNICOS % TOTAL %

Até 1500,00 348 13 341 7 689 9

1501,00 a 2500,00 150 6 2029 40 2179 28

2500,01 a 5000,00 593 21 2439 48 3032 39

Acima de 5000,00 1628 60 261 5 1889 24

Total 2719 5070 7789 100%

Fonte: SIAPE – folha set/2007

A  consulta  apontou  um  público-alvo  de  7.889  servidores  ativos  e 

aposentados, sendo 35% docentes e 65% técnico-administrativos. Além destes, o 

sistema  também  informou  a  existência  de  980  pensionistas,  totalizando  uma 

população-alvo do benefício de 8.869 pessoas, afora a quantidade de dependentes 

legais  também considerados para efeito  de concessão do beneficio.  Quanto  aos 

dados resultantes de questionário postado via correios à totalidade dos servidores 

ativos, inativos e pensionistas, foram tabulados os seguintes:

Tabela 4 - Número de respondentes do questionário da CSS/UFC

SITUAÇÃO DOCENTES TÉCNICOS TOTAL

APOSENTADOS 239 708 947

ATIVOS 314 1857 2171

TOTAL 553 2565 3118
Fonte: Relatório da Comissão de Saúde Suplementar da UFC, 2007.

No total, 20% dos professores ativos e aposentados e 51% dos técnico-

administrativos ativos e aposentados responderam ao questionário.
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Tabela 5 - Respondentes por faixa-etária do questionário da CSS/UFC

FAIXA 

ETÁRIA

TÉCNICOS DOCENTES
TOTAL

% FAIXA 

ETÁRIAATIVOS APOSENT ATIVOS APOSENT
24 – 28 48 0 1 0 49 1.57
29 – 33 86 0 16 0 102 3.27
34 – 38 172 1 42 2 217 6.96
39 – 43 272 8 59 0 339 10.87
44 – 48 463 11 45 1 520 16.68
49 – 53 402 12 50 3 467 14.98
54 – 58 242 68 53 16 379 12.16
59 ou + 172 608 48 217 1045 33.52
TOTAL 1857 708 314 239 3118 -

Fonte: Relatório da Comissão de Saúde Suplementar da UFC, 2007.

Quanto à situação dos respondentes em contratar  um plano de saúde 

privado, dos 3.118 sujeitos, 43% dos técnico-administrativos em atividade e 44% dos 

aposentados não tinham plano. Entre os docentes, 10% dos ativos e apenas 4,6% 

dos aposentados não possuíam plano de saúde.  Dentre os 3.118 respondentes, 

38% não possuíam plano de saúde, o que corresponde a 1.165 servidores. Destes, 

96% são técnico-administrativos. 

Por fim, as principais razões apontadas para não se contratar um plano 

de saúde, 5% disseram que o preço era muito alto e 79% informaram possuir outras 

prioridades. 

A modalidade de auxílio indenizatório mediante ressarcimento é devida ao 

servidor que contratar plano de assistência à saúde suplementar,  que atenda as 

exigências mínimas estabelecidas pelo termo de referência básico que integra, em 

forma de anexo, a Portaria Normativa MPOG/SRH No 3/2009. 

O auxílio, consignado no contracheque do titular do benefício, deve ser 

pago  sempre  no  mês  subsequente  à  apresentação,  pelo  servidor,  de  cópia  do 

pagamento do boleto do plano de saúde, desde que apresentada ao órgão setorial 

ou  seccional  do  SIPEC ao  qual  está  vinculado,  até  o  5º  dia  útil  de  cada  mês, 

conforme o que determina a Portaria Normativa SRH/MPOG no 3/2009 em seu Artigo 

28.

Para  efeito  de  dependentes  do  titular  do  benefício,  a  legislação 

normalizadora do benefício garantiu a inscrição

[...]  do  cônjuge;  companheiro(a)  de  união  estável  ou  união 
homoafetiva;  a  pessoa separada judicialmente,  divorciada,  ou  que 
teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com 
percepção de pensão alimentícia; os filhos e enteados, solteiros, até 
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21 anos de idade ou,  se inválidos,  enquanto durar a invalidez;  os 
filhos  e  enteados,  entre  21  e  24  anos  de  idade,  dependentes 
economicamente  do  servidor  e  estudantes  de  curso  regular 
reconhecido pelo Ministério  da Educação;  o menor sob guarda ou 
tutela concedida por decisão judicial e pensionistas de servidores de 
órgão ou entidade do SIPEC. (BRASIL, SRH/MPOG, PORTARIA 03, 
p. 2).

Dados  coletados  mediante  consulta  ao  Sistema  de  Monitoramento  de 

Ações do Ministério da Educação (SIMEC), referente ao mês de dezembro de 2009, 

apontaram que, na UFC, o benefício da assistência à saúde suplementar mediante 

ressarcimento  financeiro  atendeu  a  6.970  beneficiários  de  um  total  de  26.430 

estimado como meta da gestão da Instituição junto ao SIMEC, correspondendo a 

menos de 30% da meta estabelecida junto ao referido sistema.

3.3 A Estrutura de gerenciamento da ação na UFC

Compete à SRH/UFC toda a gerência burocrática e ações de controle 

interno  do  auxílio  no  contexto  local.  A  estrutura  organizacional  da  SRH/UFC 

envolvida com a gestão burocrática da assistência à saúde suplementar do servidor 

é a constante do Quadro 1.

Quadro  1  -  Estrutura  organizacional  da  SRH/UFC  envolvida  na  gestão  da  assistência  à  saúde 
suplementar do servidor

Unidade Cargo Função

Superintendência de Recursos Humanos

Divisão de Apoio Administrativo

Núcleo de Atendimento aos Órgãos de Controle Interno

Superintendente

Diretor

Diretor

CD-3

FG-4

FG-3

Depto de Administração de Pessoal

     Assistente Técnico de Legislação

     Assistente Técnico de Remuneração

     Seção de Controle de Pagamento

Diretor

Assistente

Assistente

Chefe

CD-4

FG-2

FG-2

FG-5
Depto de Desenvolvimento Humano

     Divisão de Administração de Benefícios

Diretor

Diretor

CD-4

FG-4
Fonte: Núcleo de Informações Gerenciais da SRH/UFC, 2009.
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De acordo com a observação direta da rotina burocrática no âmbito da 

SRH/UFC o procedimento de solicitação do benefício tem início com o ingresso de 

solicitação por  parte  do  servidor  junto  à Central  de Atendimento  ao Servidor  da 

Divisão de Apoio Administrativo (DAA), onde são feitas a conferência, autenticidade 

e abertura de processo formal. O processo segue à Divisão de Administração de 

Benefícios  (DAB),  que  se  encarrega  de  analisar,  diligenciar,  deferir,  indeferir  o 

pedido  e alimentar  a  base de dados do Sistema Integrado de Administração de 

Pessoal (SIAPE).

Deferida a solicitação, o processo segue o trâmite necessário à inclusão 

do benefício na folha de remuneração do servidor, mediante o cadastramento inicial 

de dados junto ao SIAPE, que, por meio de processamento eletrônico calcula o per 

capita financeiro devido ao servidor e cruza os dados com os demais órgãos da 

Administração  Pública  Federal,  a  fim  de  evitar  o  pagamento  da  vantagem  em 

duplicidade.

Em casos de necessidade de diligência processual, o encaminhamento é 

feito diretamente ao próprio servidor para as necessárias correções e retomada do 

andamento  processual  ou  à  Assessoria  de  Legislação  do  Departamento  de 

Administração de Pessoal (DAP), quando se tratar de necessidade de interpretação 

da legislação em vigor. O não cumprimento de pendências por parte do requerente 

ou pareceres desfavoráveis por parte da Assessoria Técnica de Legislação implica o 

indeferimento  do  pedido  e  o  arquivamento  da  solicitação,  após a  notificação  ao 

interessado.

Ainda  de  acordo  com  as  observações  diretas  da  rotina  burocrática  e 

leitura de inúmeros despachos em processos de solicitação do benefício, também 

compete a Divisão de Administração de Benefícios (DAB):

a) acompanhar a adimplência dos servidores junto aos respectivos planos 

de saúde;

b)  atualizar  mensalmente  o  cadastro  dos beneficiários  junto  ao  Siape, 

inclusive no que concerne à inclusão/exclusão parcial ou total de beneficiários;

c)  notificar  o  servidor  a  respeito  da  necessidade  de  atualização 

documental junto ao processo de solicitação inicial;

d) informar mensalmente à Seção de Controle de Pagamento (SCP) a 

relação de servidores que receberam o benefício de forma indevida, montante a ser 

devolvido e eventuais pedidos de parcelamento da dívida; e
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e)  apurar  e  encaminhar  ao  DAP  situações  de  obrigatoriedade  de 

adequação  entre  o  valor  financeiro  do  per  capita calculado  e  lançado 

automaticamente pelo Siape e o montante pago pelo servidor.

As  questões  pertinentes  à  autorização  de  acesso  ao  Siape, 

acompanhamento de instruções normativas emitidas pela Secretaria de Recursos 

Humanos do Ministério  do  Planejamento,  controle  de  rubricas  de  pagamento  do 

benefício, emissão de relatórios financeiros mensais e interpretação da legislação 

em vigor  são de responsabilidade do  DAP,  por  meio  da  Assessoria  Técnica  de 

Remuneração  (ATR),  Seção  de  Controle  de  Pagamento  (SCP)  e  Assessoria  de 

Legislação (AL).

Para efeito  de controle  interno,  checagem de dados e alimentação do 

SIMEC,  a  SCP  emite  relatório  mensal  dos  pagamentos  efetuados  por 

servidor/lotação/valor  pago.  O  relatório  segue  para  conferência  da  DAB  e 

encaminhamento à Direção do DDH que, na condição de coordenadora da ação 

local, providencia a alimentação mensal do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Ação  (SIMEC),  disponibilizado via  internet.  Por  meio  do  SIMEC,  o  Ministério  da 

Educação monitora os dados pertinentes à dotação orçamentária anual, montante 

financeiro  mensal  empenhado,  liquidado  e  pago  na  função,  compara  estimativa 

anual e executada, disponibiliza dados quantitativos alcançados mês a mês e relata 

avaliação da ação por parte da coordenação local.

Os  indicadores  que  constam  no  SIMEC  também  são  acompanhados 

localmente  pela  Pró-Reitoria  de  Planejamento,  para  efeito  de  elaboração  de 

proposta orçamentária do exercício seguinte e elaboração de relatórios de gestão da 

instituição.  Referidos  dados  também  ficam  à  disposição  do  órgão  de  auditoria 

interna.  Com a intenção de compreender  o  processo de gerenciamento local  do 

Programa,  com  base  nas  informações  prestadas  pelas  chefias  envolvidas  e  de 

acompanhamento in loco do andamento dos processos de solicitação do benefício, 

elaborou-se esquema do fluxo operacional do ambiente de controle interno adotado 

pela SRH/UFC junto à modalidade de assistência à saúde suplementar do servidor, 

sobre o qual tanto o Órgão Central de Auditoria da UFC bem como os órgãos de 

controle federal atuam quando da realização de auditorias de controle. Referido fluxo 

operacional está descrito na Figura 3:
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Figura 3 - Fluxo operacional e de controle de procedimentos da assistência à saúde suplementar do 
servidor da UFC

Fonte: elaborada pelo autor

O  processo  de  implantação  do  modelo  de  assistência  à  saúde 

suplementar adotado pela UFC, se deu a partir do mês de setembro de 2008. Dados 

dos relatórios financeiros mensais emitidos pela Seção de Controle de Pagamento 

da SRH/UFC informam que somente nos três primeiros meses de funcionamento do 

Programa 5.416 servidores, seus dependentes e pensionistas tiveram o benefício 

implantado em folha de pagamento. O entendimento de tão expressivo resultado foi 

possível  com  suporte  no  depoimento  colhido  junto  à  chefia  da  Divisão  de 

Administração de Benefícios à época, que afirmou: 

em  decorrência  do  significativo  volume  de  processos  iniciais,  da 
apreensão do servidor em receber o auxílio para poder arcar com a 
despesa decorrente da contratação do plano de saúde e da forte 
pressão  exercida  por  parte  das  entidades  classistas  –  ADUFC  e 
SINTUFCe - a Direção do Departamento do DDH, envolveu quase 
que todos os seus servidores no processo de análise e despacho dos 
processos.

Este  capitulo  reportou-se  à  normalização  da  política  de  assistência  à 

saúde suplementar do servidor público federal e da forma de debate e definição da 

modalidade  adotada  localmente.  Fez-se  longa  referência,  ainda,  ao  desenho  da 
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estrutura de gerenciamento local do Programa no âmbito da SRH/UFC. No capítulo 

que se segue, explicitar-se-ão os aspectos metodológicos da pesquisa empírica. 
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4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 Caracterização da pesquisa

É  consenso  entre  os  principais  metodólogos  a  idéia  de  que,  para  o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa científica, é imprescindível a definição dos 

procedimentos a serem adotados.  Daí  a importância de citar  as modalidades ou 

tipos de pesquisa e características do trabalho. No caso específico, decidiu-se pela 

proposta de Gil (2002), que classifica as pesquisas quanto:

a) à natureza da pesquisa (básica ou aplicada);

b)  à  abordagem  do  problema  (qualitativa  ou  quantitativa  ou  ambas 

combinadas);

c) à realização dos objetivos (descritiva, exploratória ou explicativa);

d) aos procedimentos técnicos (bibliográfica, documental, levantamento, 

estudo de caso, participante, pesquisa-ação, experimental e ex-posti-facto).

Dessa  forma,  do  ponto  de  vista  de  sua  natureza,  trata-se  de  uma 

pesquisa aplicada a respeito da função controle interno na Administração Pública, 

mais especificamente junto à modalidade de assistência à saúde suplementar dos 

servidores  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  porquanto  objetiva  produzir 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses universais. (GIL, 2002).

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa assume aspecto 

quantitativo, ao se utilizar de dados numéricos decorrentes de informações obtidas 

com a  aplicação  de questionário  junto  aos servidores  da  UFC,  e  qualitativo,  ao 

coletar  e  interpretar  as  opiniões  pessoais  dos  ocupantes  de  cargos/funções  no 

âmbito da SRH/UFC envolvidos com o gerenciamento e procedimentos de controle 

interno do benefício. 

Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada 

como  do  tipo  exploratória,  pois,  conforme  Gil  (2002)  visa  a  proporcionar  maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. Envolve levantamento 

bibliográfico,  entrevistas  com  pessoas  que  tiveram  experiências  práticas  com  o 

problema  pesquisado  e  análise  de  exemplos  que  estimulem  a  compreensão. 

Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Esse 

tipo  de  pesquisa  é  voltado  a  pesquisadores  que  possuem  pouco  conhecimento 
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sobre o assunto pesquisa, pois, geralmente, há pouco ou nenhum estudo publicado 

sobre o tema (COLLIS; HUSSEY, 2005).

4.2 Processos metodológicos

Quanto aos procedimentos técnicos, a investigação constitui um estudo 

de caso a respeito do controle interno no âmbito da Superintendência de Recursos 

Humanos da UFC, adotado junto à modalidade de assistência à saúde suplementar 

do servidor.  Para alcançar detalhado conhecimento a respeito do assunto, foram 

necessárias a análise de leis, portarias e instruções normativas pertinentes; a leitura 

de  relatórios  da  gestão  da  UFC expedidos  pela  Secretaria  Federal  de  Controle 

Interno,  referentes  aos  anos  2008  e  2009;  a  observação  direta  das  rotinas  e 

procedimentos  burocráticos  adotados  no âmbito  da  SRH/UFC;  e  a  aplicação de 

questionários junto ao corpo dos gestores envolvidos no processo e junto ao corpo 

funcional.

Integrarão  a  pesquisa  documental  os  dispositivos  constitucionais  que 

tratam da questão: a Lei Federal 4.320, de 17/03/1964, que estabeleceu as normas 

gerais de Direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da  União  e  que  trata  também  da  função  controle  nos  Artigos  76-82;  a  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101, de 04/05/2000, que estabelece no 

Art. 59 novas atribuições aos órgãos componentes do sistema de controle interno e 

a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, que introduziu importantes 

alterações nas normas da gestão pública,  quanto às questões de planejamento, 

controle, transparência e imputação de responsabilidades. Serão ainda consultados 

documentos oficiais a respeito da função controle interno e trabalhos científicos a 

respeito do tema.

Também foi  realizada a  leitura/compreensão da legislação federal  que 

instituiu  e  regulamentou a assistência  à  saúde suplementar  do  servidor  ativo  ou 

inativo, seus dependentes e pensionistas, presente no Artigo 230 da Lei 8.112/90, 

no Decreto 4.978, de 3 de fevereiro de 2004, e nas Portarias 01/2007 e 03/2009, 

editadas  pelo  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  e,  também,  na 

Portaria Conjunta SRH/SOF/MP no 1, de 29 de dezembro de 2009. 

Quanto  ao  objetivo  de  examinar  se  as  normas  legais  fixadas  pelo 

Governo  Federal  para  a  execução  do  Programa  de  Assistência  à  Saúde 
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Suplementar  do  Servidor  estão  sendo  satisfatoriamente  cumpridas  pela 

Superintendência  de  Recursos  Humanos  da  Universidade  Federal  do  Ceará 

(SRH/UFC), observando o grau de alinhamento aos princípios de controle interno 

aplicável  a  gestão  pública,  foi  aplicado  questionário  entre  os  ocupantes  de 

cargo/função integrantes da estrutura organizacional da SRH/UFC, a saber:

a) Superintendência de Recursos Humanos – 01;

b) Auditoria Interna – 01;

c) Diretoria do Departamento de Administração de Pessoal - 01; 

d) Diretoria do Departamento de Desenvolvimento Humano - 02; 

e) Diretor da Divisão de Administração de Benefícios – 01; 

f) Assessor de Legislação – 01; 

g) Chefe do Núcleo de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo – 01;

h) Assessoria Técnica de Remuneração – 01.

Utilizou-se  a  técnica  de  coleta  de  dados,  via  questionários  de 

autoaplicação,  por  e-mail,  por  conta  da  facilidade  de  distribuição,  coleta  e 

processamento dos dados, além da evitar a influência do entrevistador na resposta, 

pois,  de acordo com Gunther (2003),  a utilização da internet se caracteriza pela 

rapidez no que concerne à aplicação pessoal ou por telefone, além de reduzir o 

custo da aplicação, possibilitando a obtenção de um maior número de respostas. Os 

questionários foram aplicados durante o mês de outubro de 2010.

Em  virtude  do  não  retorno  de  parte  desses  questionários,  fez-se 

necessária  à  utilização  de  cadastro  de  reserva  de  respondentes,  previamente 

organizado conforme listagem aleatória produzida por meio de cálculo amostral por 

estrato, fato previsível ao se utilizar da aplicação de questionários via internet, já que 

nem sempre a pessoa que recebe o instrumento o responde.

O questionário dedicado aos gestores foi estruturado em seis itens, dos 

quais  três  do  tipo  questão  fechada  com  uma  opção  de  resposta  de  categoria 

“outros”.  Empregou-se  nos  demais  itens  questões  abertas,  com  a  intenção  de 

conseguir respostas que refletissem, de fato, a opinião dos respondentes. 

O  questionário  aplicado  junto  aos  servidores  em  pleno  exercício  ou 

aposentado constou de nove questões fechadas com uma do tipo contingencial e 

outra  com  opção  de  resposta  de  categoria  “outros”,  bem  como  duas  questões 

abertas. As indagações se referem à caracterização do perfil do usuário, na qual se 
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procura conhecer a categoria e a situação funcional do servidor, faixa etária, faixa 

remuneratória, quantidade de dependentes amparados pela legislação, a existência 

de  contrato  de  saúde  privado  e  abrangência  quanto  aos  dependentes,  relação 

percentual entre valor pago às operadoras de planos de saúde e o valor do benefício 

recebido, forma de comunicação instituição/servidor e o mapeamento dos fatores 

impeditivos de contratação e adesão ao programa. 

4.3 Delimitações do universo e da amostra

O  universo  pesquisado  em  relação  ao  questionário  aplicado  junto  ao 

público-alvo  do  benefício  da  saúde  suplementar  na  UFC,  com  base  nos  dados 

obtidos do SIAPE, em agosto/2010, atingiu o total  de 7.966 servidores, docentes 

(ativos e aposentados) e servidores técnico-administrativos (ativos e aposentados), 

que foram distribuídos em quatro estratos, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição dos servidores da Universidade Federal do Ceará

Servidor Situação Estrato N

Técnico-administrativo
Ativo 1 3.405

Aposentado 2 1.745
Subtotal 5.150

Docente
Ativo 3 1.847

Aposentado 4 969
Subtotal 2.816

Total 7.966
Fonte: Sistema integrado de administração de pessoal - Siape, agosto, 2010.

Para  a  especificação  do  tamanho  da  amostra,  considerou-se  o  plano 

amostral  segundo amostragem aleatória  estratificada proporcional  com  Pk =  1/2, 

k=1,...,4,  para  os  quatro  estratos,  nível  de  confiança (1-α)  =  0,95 e  erro  de 

amostragem  d ≤  10%, gerada do  d=10%. O cálculo do tamanho da amostra para 

cada população é definido por:
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Onde:

N: tamanho da população

Pk:  estimativa  da  proporção  populacional  no  estrato  k  da  principal 

característica a ser estudada

d: erro de amostragem

z: quantil da distribuição normal padrão referente a (1-α) = 0,95

n: tamanho da amostra 

Os tamanhos de amostra para os diferentes erros de amostragem estão 

na Tabela 7.

Tabela 7 - Número de respondentes para cada amostra

Estrato nk para d=10%
1 41
2 21
3 23
4 12

Amostra 97
Fonte: Depto. de Matemática e Estatística Aplicada da UFC.

Onde:

nk é o tamanho da amostra do estrato k.

No  que se  refere  à  definição do  nk,  conforme orientação do  grupo de 

extensão do Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada (LEMA), foi mantida 

na amostra a mesma proporção representativa do estrato na população, qual seja:

Estrato 1 - Técnico-administrativo ativo envolve 43% da população e deve 

representar 43% da amostra.

Estrato 2 - Técnico-administrativo aposentado envolve 22% da população 

e deve representar 22% da amostra.

Estrato 3 - Docente ativo envolve 23% da população e deve representar 

23% da amostra.

Estrato  4  -  Docente  aposentado  envolve  12%  da  população  e  deve 

representar 12% da amostra.
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Como  os  cálculos  do  nk não  fornecem  números  inteiros,  foram  feitos 

arredondamentos para cima nos tamanhos das amostras para não prejudicar o erro 

de amostragem. 

A  amostra  adotada  considerou  um  erro  de  amostragem  de  10%,  em 

função das situações impeditivas de ordem prática para alcançar os quantitativos de 

respondentes calculados para erros menores dos riscos naturais de aplicação por e-

mail – resposta de caráter voluntário, endereços eletrônicos inativos ou bloqueados, 

além de outras. 

O  quantitativo  de  servidores  a  serem  submetidos  ao  questionário, 

tomados  aleatoriamente,  conforme  o  erro  de  amostragem  considerado,  foi  o 

seguinte: 

Estrato 1 – técnico-administrativo ativo (41); 

Estrato 2 – técnico-administrativo aposentado (21); 

Estrato 3 – docente em atividade (23) e 

Estrato 4 – docente aposentado (12).

Para  atingir  o  quantitativo  estipulado  de  fez-se  uso  de  reposição  de 

respondentes – 16 no estrato 1; 08 no estrato 2; 09 no estrato 3 e 05 no estrato 4. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Dedicou-se este capítulo às análises e discussões dos achados obtidos 

no estudo a respeito  da função controle  interno adotado pela SRH/UFC, junto à 

modalidade da assistência à saúde suplementar do servidor. Tal análise é pautada 

na problemática e nos objetivos da pesquisa definidos no capítulo introdutório desta 

dissertação. 

Visando ao melhor entendimento da análise e, com arrimo nos resultados 

obtidos com a leitura de documentos oficiais, verificação de rotinas e das respostas 

dos  questionários  aplicados  aos  ocupantes  de  cargos  da  gestão  da  estrutura 

organizacional da SRH/UFC e ao público-alvo do benefício – servidores docentes e 

técnico-administrativos  em  exercício  funcional  e  aposentados,  adotaram-se 

estratégias de segmentação das seguintes categorias: 5.1 Pagamentos efetivados 

à margem da legislação vigente; 5.1.1 Concessão de benefícios a servidores sem 

a  condição  de  titularidade;  5.1.2  Acompanhamento  da  adimplência  financeira  do 

servidor;  5.1.3  Pagamento de valores retroativos  do auxílio  assistência  médica e 

odontológica  mediante  ressarcimento;  5.1.4  Adequação do  per  capita saúde aos 

custos de planos de saúde contratado.  5.2 Percepção dos gestores acerca de 

questões inerentes aos princípios de controle interno junto ao programa de 

assistência  a  saúde  suplementar  dos  servidores;  5.2.1  Caracterização  dos 

gestores;  5.2.2  Mapeamento  das  atividades  desempenhadas  pelos  gestores  no 

âmbito dos princípios do controle interno; 5.2.3 Ações de controle interno efetivadas 

pela SRH junto à gestão do auxílio-saúde; 5.2.4 Impressão dos gestores quanto à 

eficácia/eficiência dos procedimentos de controle interno adotados;  5.3 Análise da 

eficácia da modalidade de saúde suplementar da UFC com base no perfil  e 

impressão dos beneficiários.

5.1 Regularidade dos pagamentos nos termos da legislação vigente

Na  condição  de  órgão  integrante  do  Sistema  de  Pessoal  Civil  da 

Administração Federal, compete à UFC adotar instrumentos de controle em relação 

à prevenção de fraudes, perdas, aderência às normas legais e diretrizes da alta 

Administração Federal. Ao contrário do que ocorre no âmbito particular, onde pode 
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ser lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 

fazer o que a lei autoriza.

Nessa categoria, buscou-se verificar a aderência às normas legais dos 

procedimentos de controle interno adotado pela SRH/UFC junto ao Programa de 

Saúde  Suplementar  do  Servidor  a  fim  de  verificar  possíveis  situações  de 

descumprimento  da  norma legal.  Para  tanto,  além da  opinião  dos  gestores  a 

respeito  dos momentos de maior  risco à segurança das transações,  também no 

questionário aplicado entre os beneficiários foi inserido um instrumento que permitiu 

o cruzamento entre custo financeiro do plano de saúde e valor do auxílio pago ao 

servidor, a fim de se verificar ou não situações de pagamentos avessos à legislação 

vigente. Além destes instrumentos de checagem, também foram levados em conta 

os apontamentos das observações diretas das rotinas de trabalho junto à Divisão de 

Administração de Benefícios da SRH.

Quanto às situações de maiores riscos à regularidade dos pagamentos, a 

opinião dos gestores recaiu sobre o modo de acompanhamento dos pagamentos 

efetuados pelos servidores junto aos contratos de plano de saúde, citados por 62,5% 

dos respondentes; no grau de automação dos procedimentos – 50%; no nível de 

qualificação e treinamento dos servidores envolvidos no processo – 25%, e uma 

citação  de  fragilidade  referente  à  necessidade  de  atualização  do  cadastro  de 

dependentes dos servidores.

Nesta  categoria,  um  importante  aspecto  relacionado  à  questão  da 

regularidade  dos  pagamentos  foi  verificado  com  base  na  relação  entre  o  custo 

financeiro mensal  do contrato com o valor do  per capita garantido pelo Governo 

Federal. Como mecanismo de facilitação das respostas, a relação foi estabelecida 

mediante a utilização de intervalos de cobertura do valor do benefício fixados em 

menos do que 50% do valor contratual, entre 50 e menos do que 75% do valor, entre 

75% e 100% do valor e mais do que 100% do valor do custo do plano. Os dados 

coletados foram organizados conforme na Tabela 8 que se segue.
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Tabela 8 – Distribuição percentual de cobertura do per capita em relação às categorias funcionais

Categorias

Cobertura do benefício em relação ao custo do 
contrato de saúde 

Menos do 
que 50 %

Entre 50%
(-) que 75%

Entre 75% 
e 100%

Acima de 
100%

Docente em exercício 13 3 - -
Docente aposentado 7 4 - -
Técnico-administrativo em 
exercício

12 8 4 6

Técnico-administrativo 
aposentado

6 2 1 -

Total 38 17 5 6
(%) 57,6 % 25,8 % 7,6 % 9 %

Fonte: Dados da pesquisa empírica.

Verificou-se  entre  os  que  responderam  este  quesito  que, 

independentemente  da  situação  funcional  do  servidor,  em  57,6%  dos  casos 

analisados, o valor do benefício cobre menos do que 50% dos custos contratuais 

com as operadoras de saúde privada. Em 25,8%, a cobertura  atinge entre 50 e 

menos do que 75% dos custos contratuais e em 7,6% dos casos cobre entre 75% e 

100% dos gastos realizados com a contratação de plano de saúde por parte do 

servidor.   Ora,  se  por  um  lado,  o  próprio  governo  divulga,  via  SIASS,  que  a 

normalização  da  assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor  propiciou  a 

universalização da oferta da assistência médica para todos os servidores federais, 

recuperou o valor do  per capita e estabeleceu tratamento isonômico do benefício 

entre os diferentes órgãos do Poder Executivo.  Por outro lado, os dados obtidos 

neste quesito sinalizam baixo percentual de cobertura do per capita governamental 

em relação ao custo de contratação da saúde privada, aspecto decisivo para se 

garantir a adesão por parte do servidor. 

Afora o aumento do valor do  per capita por parte do Governo, uma das 

poucas saídas para melhorar a eficácia do Programa, no contexto local, recai sobre 

a possibilidade de reabrir a discussão a respeito do modelo adotado em relação às 

demais  possibilidades previstas  pela  norma legal,  na  perspectiva  de  verificar  se 

entre as demais opções não seria possível uma relação per capita/custo do plano de 

saúde menos onerosa para o servidor. 

Além do baixo valor do benefício praticado pelo Governo Federal, já que 

em quase 60% dos casos estudados a cobertura do per capita ficou abaixo de 50% 

do custo de contratação de um plano de saúde, o aspecto relevante em relação à 
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regularidade dos pagamentos por parte do órgão gestor, no caso a SRH/UFC, foi a 

constatação  de  que,  entre  os  beneficiários  da  assistência  à  saúde  suplementar 

respondentes do questionário, seis deles (9 %) recebem o benefício financeiro acima 

do custo dos seus contratos, fato que configura situação de vantagem financeira não 

amparada  pela  legislação.  Tal  situação  evidencia  que  o  órgão  gestor  local  do 

benefício  não está  observando em seu inteiro  teor  a  legislação,  já  que em tais 

situações  é  obrigatória  a  adequação  do  valor  do  benefício  ao  valor  exato  do 

contrato, definindo inclusive a forma de operacionalização de tal acerto mediante o 

lançamento da diferença financeira existente sob a forma de desconto na folha de 

pagamento do servidor, questão ainda não totalmente corrigida até a finalização da 

coleta de dados da pesquisa.

No que se refere ao acompanhamento  in loco da rotina de trabalho da 

Divisão  de  Administração  de  Benefícios  do  Departamento  de  Desenvolvimento 

Humano  da  SRH/UFC,  ao  longo  do  período  coberto  pela  pesquisa,  diversas 

situações à margem da norma vigente foram identificadas a partir do manuseio dos 

processos  de  concessão  do  auxílio-saúde,  da  checagem  de  dados  junto  aos 

relatórios financeiros mensais emitidos pela Seção de Controle de Pagamento da 

SRH e dos diálogos mantidos com gestores e técnicos  envolvidos  com a rotina 

administrativa, sendo de maior significado os relacionados a seguir. 

5.1.1 Concessão de benefícios a servidores sem a condição de titularidade

Para  a  análise  desse  subitem,  encontrou-se  fundamento  na  Portaria 

03/2009 da SRH/MPOG, de 30 de julho de 2009, que estabeleceu orientações aos 

órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) 

sobre  a  assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor  ativo,  inativo,  seus 

dependentes e pensionistas defini o Art. 27 que, “para fazer jus ao auxilio, o plano 

de assistência à saúde suplementar, contratado diretamente pelo servidor, deverá 

atender, no mínimo, ao termo de referência básico, anexo desta Portaria”. (BRASIL, 

2009c).

Por  outro  lado,  o  item 1.2.1  do referido termo de referência  básico de 

plano de assistência à saúde define beneficiário da seguinte forma “entende-se por 

beneficiário, na condição de titular do plano, o servidor ativo e inativo ou pensionista. 
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Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá inscrever beneficiários na condição de 

dependentes”.

Então, conforme estabelece a norma, para receber o benefício da saúde 

suplementar, o servidor obrigatoriamente deve exercer a condição de beneficiário 

titular junto ao contrato firmado com as operadoras de planos de saúde privado.

Com suporte na apurada leitura e análise dos processos de concessão do 

benefício  da  assistência  à  saúde  suplementar,  arquivados  junto  à  DAB/SRH, 

referente ao período de setembro de 2008 até agosto de 2010,  verificou-se, em 

inúmeros  despachos,  a  concessão  do  benefício  em  favor  de  servidores  que 

contrataram planos de saúde na condição de responsável financeiro com cobertura 

exclusiva  dos  seus  dependentes.  Tal  situação,  não  prevista  pela  norma  legal, 

configura a fragilidade dos instrumentos de controle interno adotado no processo de 

pagamento do auxílio-saúde por falta de melhor orientação aos servidores ou setor 

responsável  quanto aos apontamentos a serem observados no cumprimento das 

normas e diretrizes legais. 

A possível causa da falha identificada, por certo, pode ser relacionada com 

o  período  inicial  de  concessão  do  benefício,  quando  muitos  processos  foram 

despachados  por  servidores  não  familiarizados  com  tal  rotina  administrativa, 

conforme depoimento prestado pela chefia e técnicos da DAB. 

Apesar de a situação não tipificar intenção deliberada por parte da gestão, 

e  da  constatação  de  que  tal  circunstância  foi  suficientemente  resolvida  com  a 

automatização do cálculo do  per capita via SIAPE, implantada desde setembro de 

2010,  permanece  em  aberto  a  questão  da  necessidade  de  revisão  geral  dos 

processos e  recuperação  dos  valores  financeiros  indevidamente  repassados  aos 

servidores.
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5.1.2 Acompanhamento da adimplência financeira dos contratos

Outro  aspecto  possível  de  geração  de  descumprimento  da  legislação 

aplicada ao programa em estudo concerne ao acompanhamento da regularidade 

dos  contratos  de  saúde  privada  por  parte  do  servidor.  O  Art.  28  da  Portaria 

Normativa SRH/MPOG, de 30 de julho de 2009, determina que

[...] o auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício 
e  será  pago  sempre  no  mês  subsequente  à  apresentação,  pelo 
servidor, de cópia do pagamento do boleto do plano de saúde, desde 
que apresentada ao órgão setorial ou seccional do SIPEC ao qual 
está  vinculado,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  de  cada  mês.  (BRASIL, 
SRH/MP, PORTARIA 03/2009, p. 6)

Ainda de acordo com instruções ulteriores  publicadas sob a forma de 

Comunica-SIAPE, caso o servidor apresente cópia do boleto fora do prazo de cinco 

dias úteis do mês subsequente, o pagamento será efetivado na folha remuneratória 

do mês seguinte.

De concreto, é fato que tal regramento não é integralmente cumprido pela 

SRH. Após a exigência inicial de apresentação do comprovante de pagamento do 

plano de saúde, ocorrido em setembro de 2008, somente em junho de 2010 foi que 

a SRH passou a cobrar a apresentação de tais comprovantes em regime semestral. 

Novamente  a  fragilidade  dos  procedimentos  de  controle  interno  se  faz  sentir. 

Portanto, ao não adotar a obrigatoriedade da comprovação mensal de pagamento 

do plano de saúde, o órgão gestor local, no caso a SRH/UFC, submete a risco a 

segurança dos pagamentos efetuados. Por outro lado, o servidor que, por um motivo 

qualquer,  resolve  cancelar  seu  plano  de  saúde  e  não  atenta  ou  desconhece  a 

necessidade de imediata comunicação ao órgão gestor local fica sujeito à devolução 

dos  valores  recebidos  durante  o  espaço  temporal  decorrido  entre  a  data  do 

cancelamento do contrato e o da comprovação semestral, criando, em tais casos, 

uma situação de certa forma constrangedora para o servidor e perfeitamente evitável 

se observado na íntegra o que determina a norma legal.

5.1.3 Pagamento do benefício sob a forma de retroativo 

Os atos normativos oficiais disciplinadores das modalidades e formas de 

pagamento do benefício da saúde suplementar do servidor público federal, a saber - 
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Portarias Normativas no 1/2007; 3/2009 e 5/2010 da SRH/MPOG – apesar de lidos e 

relidos cuidadosamente - não explicitaram a possibilidade de pagamento de caráter 

retroativo, compreendido como o pagamento feito em relação a período anterior à 

apresentação formal do pedido de concessão do benefício por parte do servidor.

Mais recentemente, provocada por alguns órgãos do Poder Executivo, a 

Secretaria  de  Orçamento  Federal  (SOF)  indagou  da  SRH/MPOG  por  meio  do 

Memorando 54/SEAFI/SOF/MP, “se a concessão do auxílio da assistência à saúde 

de caráter indenizatório pode ser feita retroativamente e, em caso afirmativo, a partir 

de  que data,  a  saber:  a  partir  da  data  da  edição da Portaria  1/2007,  de  27  de 

dezembro de 2007 ou a partir  da solicitação do requerimento do servidor para o 

ressarcimento do auxílio de caráter indenizatório”.  A respeito do assunto, mediante 

o  Processo  03500.001640/2009-31,  a  Direção  do  Departamento  de  Saúde, 

Previdência e Benefícios do Servidor da SRH/MPOG se pronunciou definindo, que, 

[...] em resposta, e complementando as informações já prestadas por 
meio  da  Nota  Técnica  no18/COGSS/SRH/MP,  de  2009,  cabe 
esclarecer que o direito de o servidor receber o ressarcimento tem 
início quando  oficializa a sua intenção de recebê-lo, o que deve ser 
feito por meio de requerimento. Somente a partir daí, nasce o direito, 
não cabendo pagamento de valores pagos a título de plano de saúde 
feito em data anterior ao requerimento. 

Dessa forma, o marco temporal para concessão de pagamento com efeito 

retroativo é a data da solicitação por parte do servidor, não havendo de se falar em 

ressarcimento de período anterior à data da solicitação do benefício.

No  âmbito  local,  mediante  análise  dos  relatórios  financeiros  mensais 

emitidos pela SCP/DAP/SRH, confirma-se que, desde a implantação do benefício, 

ocorrida em setembro de 2008, foram feitos pagamentos de natureza retroativa até 

maio de 2010, momento em que o cálculo do benefício passou a ser procedido e 

lançado automaticamente via SIAPE.

Após  essa  constatação,  levantou-se  junto  aos  relatórios  financeiros 

mensais  emitidos  pela  SCP/SRH  o  montante  despendido  pela  UFC  a  título  de 

pagamento de natureza retroativa do benefício da assistência à saúde suplementar 

do  servidor  durante  o  primeiro  ano  de  implantação do Programa,  compreendido 

entre outubro de 2008 e setembro de 2009, conforme demonstrado na Tabela 9.
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Tabela  9  -  Recursos  despendidos  com  pagamento  de  efeito  retroativo  do  auxílio-saúde  – 

outubro/2008-setembro/2009

Períodos
Out-Nov-Dez

2008

Jan-Fev-Mar

2009

Abr-Mai-Jun

2009

Jul-Ago-Set

2009

Valores (R$) 2.047.316,00 447.830,00 142.269,00 111.550,00

Total 2.748.973,00
Fonte: Relatórios Financeiros Mensais – SCP/DAP/SRH

Mesmo  considerando  a  possibilidade  de  imprecisão  ou  equívoco  no 

levantamento apresentado, restou comprovada a ineficiência dos procedimentos de 

controle interno no plano da SRH/UFC em não detectar o descumprimento da norma 

aplicável à situação, submetendo a risco a segurança dos pagamentos realizados e 

sujeitando os ordenadores de despesa a uma série de sanções previstas em lei e a 

devolução dos valores recebidos indevidamente pelo servidor.

5.1.4 Adequação do per capita saúde ao custo do plano de saúde

Em mensagem de no 538.835,  de 25 de maio de 2010,  expedida aos 

dirigentes de recursos humanos dos órgãos integrantes do SIPEC, a SRH/MPOG 

determinou que, em virtude da automatização do cálculo de valor do benefício, cada 

órgão gestor  deve localmente verificar  se  o valor  lançado automaticamente pelo 

sistema  na  rubrica  correspondente  é  superior  ao  valor  gasto  pelo  beneficiário, 

sendo que em caso afirmativo, deve-se obrigatoriamente adequar ao valor gasto, 

incluindo a mesma rubrica de rendimento como desconto, pois a  intentio legis se 

presta apenas ao ressarcimento das despesas realizadas pelo servidor.

Malgrado  o  preciso  detalhamento  legal,  após  minucioso  trabalho  de 

cruzamento de dados entre os processos de solicitação do benefício e os relatórios 

financeiros mensais de pagamento emitidos pela SCP/SRH, comprovou-se que tal 

regra não é integralmente cumprida, ao adotar procedimento apenas nos contratos 

de assistência odontológica de valores de menor expressão, se comparados aos 

planos  de  assistência  à  saúde.  Tal  situação  também  foi  confirmada  quando  da 

análise dos dados resultantes da aplicação do questionário junto aos servidores da 

UFC,  onde  9% dos  respondentes  informaram receber  auxílio  saúde  em valores 

superiores ao custo dos seus contratos de saúde.
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Objetivando ilustrar o desafinamento entre o valor do benefício executado 

pela SRH/UFC em função do cálculo automatizado do  per capita saúde feito pelo 

SIAPE e o valor  pago pelo servidor  junto à operadora  de saúde,  utilizou-se  um 

exemplo  concreto  obtido  com análise  de  processo  arquivado  junto  à  DAB/DDH, 

descrito na Tabela 10.

Tabela 10 - Cálculo comparativo do per capita saúde praticado pela SRH/UFC e SRH/MPOG

Servidor
Plano 

Apresentado
Número de 
Dependentes

Custo/
Mês
(R$)

Calculo do Benefício (R$)
Vantagem
FinanceiraPer capta 

SRH/UFC
Per capta

SRH/MPOG

A
Assistência 

Odontológica 
(exclusiva)

04 55,60 55,60 55,60 -

B
Assistência à 

Saúde com ou sem 
Odontologia

04 137,78 324,00 137,78 186,22

Fonte: Relatórios financeiros mensais da SCP/DAP e arquivo da DAB/DDH/SRH/UFC.

A leitura dos dados tabelados bem demonstra que, em relação ao valor a 

ser ressarcido ao servidor A, a SRH/UFC observou integralmente o que determina a 

norma  legal  vigente,  ao  adequar  o  cálculo  em  função  do  valor  per  capita por 

beneficiário  vigente,  ressarcindo  exclusivamente  a  efetiva  despesa  do  servidor. 

Quanto ao servidor B, a mesma regra não é aplicada, ensejando uma vantagem 

financeira mensal a todos os servidores enquadrados na situação do servidor B.

Em razão de tal contexto, vale recorrer ao entendimento de Mello (2010, 

p. 66), a respeito da razoabilidade na validação de uma ação administrativa:

[...]  não serão apenas inconvenientes,  mas também ilegítimas – e 
portanto jurisdicionalmente invalidáveis - as condutas desarrazoadas, 
incoerentes  ou  praticadas  com  desconsideração  às  situações  e 
circunstâncias  que  seriam  adotadas  por  quem  tivesse  atributos 
normais  de  prudência,  sensatez  e  disposição  de  acatamento  às 
finalidades da lei atributiva da discrição manejada.

Os dados apresentados sinalizam a  necessidade de levantamento  por 

parte  da  SRH/UFC  a  fim  de  detectar  tais  casos  e  adequar  os  valores  ao  que 

determina a norma legal vigente.
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5.2  Percepção  dos  gestores  acerca  de  questões  inerentes  aos  objetivos  e 

princípios do controle interno junto ao Programa de Saúde Suplementar dos 

servidores da UFC

5.2.1 Caracterização dos gestores

Considera-se importante caracterizar os gestores, porque a eles compete 

a execução das medidas administrativas necessárias à efetivação, no contexto local, 

da  política  governamental  de  assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor,  em 

especial,  a  estruturação  dos  procedimentos  de  controle  interno  capazes  de 

resguardar a correta utilização de recursos públicos, recaindo sobre eles, inclusive, 

as responsabilidades de ordem legal.

Os  gestores  que  participaram desta  pesquisa,  distribuídos  conforme o 

Quadro  02,  são  aqueles  ocupantes  dos  cargos/funções  envolvidos  com  os 

procedimentos  de  controle  interno  junto  à  modalidade de saúde suplementar  do 

servidor da UFC, de acordo com o fluxograma dos setores envolvidos na gestão do 

modelo de saúde suplementar, descritos no Capítulo 3 da pesquisa. 

Quadro  02  -  Perfil  dos  gestores  da  SRH/UFC envolvidos  com a gestão  da  assistência  a  saúde 
suplementar do servidor

DENOMINAÇÃO
CARGO/
FUNÇÃO

QTD. DE 
RESPONDENTES

TEMPO DE 
SERVIÇO PUBLICO
UFC *  FUNÇÃO*

Superintendente de RH CD 3 01 28 08
Auditor Interno CD 4 01 07 07

Diretor de Departamento CD 4
01 43 09
01 29 08
01 13 02

Assistente Técnico FG 2 01 16 04
Diretor de Divisão FG 4 01 25 02
Chefe de Núcleo FG 3 01 28 05

TOTAL - 08 - -
 (*) Em anos completos
Fonte: Dados da pesquisa empírica
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Os  dados  levantados  apontam  que  100%  dos  ocupantes  de 

cargos/funções  no  âmbito  da  SRH/UFC,  envolvidos  com  a  gestão  de  saúde 

suplementar,  são  integrantes  do  quadro  permanente  de  pessoal  da  Instituição, 

possuem nível de escolaridade de grau superior completo, com no mínimo sete anos 

de tempo de serviço público federal e tempo médio de 5,7 anos de exercício de 

chefia.  De  acordo  com  as  normas  vigentes,  tais  cargos/funções  são  de  livre 

nomeação e exoneração da Administração Superior da UFC. 

Segundo  Lima e  Castro  (2003,  p.  66),  um  dos  princípios  do  controle 

interno  que  contribui  para  a  inexistência  de  servidores  imprescindíveis,  traz 

motivação  ao  pessoal  e  aumenta  a  segurança  do  sistema  de  controles  é 

fundamentado  na  qualificação  adequada,  treinamento  e  rodízio  de  funcionários. 

Embora os respondentes não tenham sido indagados a respeito do processo de 

nomeação, é fato que no âmbito da Administração Pública os cargos de chefia, em 

geral, são de livre nomeação e exoneração do dirigente do órgão. No caso da UFC, 

pelo  menos  no  âmbito  da  SRH,  não  foram  identificados  processos  ou  critérios 

formais de recrutamento de servidores para preenchimento dos cargos de chefia. 

Em tal contexto, é previsível a ocorrência de evasão de profissionais talentosos e 

qualificados,  tão  necessários  ao  processo  de  fortalecimento  dos  sistemas  de 

controle.  Dessa  forma,  entende-se  que  deve  a  Administração  Superior  priorizar 

processo  meritocrático  na  escolha  dos  ocupantes  de  cargos  de  confiança,  em 

detrimento do modelo atualmente em vigor. 

5.2.2 Atividades desempenhadas pelos gestores

O  interesse  por  essa  categoria  foi  o  de,  inicialmente,  mapear  as 

atividades  desempenhadas  pelos  gestores,  relacionadas  à  questão  do  controle 

interno executadas em cada setor da SRH/UFC, a fim de possibilitar o cotejamento 

entre os princípios do controle interno preconizados pela literatura e as atividades 

informadas. Outro interesse pelo assunto é oriundo de observações empíricas que 

se fez ao longo da vivência atuando junto à SRH/UFC. Nessas observações em 

vários momentos, teve-se a impressão de que há, por parte dos ocupantes do cargo, 

uma excessiva preocupação de dar conta das suas atribuições mais específicas em 

detrimento  das  questões  de  intersetorialidade  dos  diversos  componentes  da 

estrutura organizacional.
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Os princípios de controle interno voltados para a Administração Pública 

apresentados por Lima e Castro (2003, p. 66) sugerem que as funções devem ser 

segregadas, de forma a evitar que uma mesma pessoa execute todas as tarefas de 

uma  determinada  operação;  existir  controle  sobre  as  transações  que  realiza; 

observar  a  aderência  às  diretrizes  e  normas  legais;  delegar  poderes  e 

responsabilidades de forma a evitar que duas pessoas ou setores respondam pela 

mesma atividade; as instruções devem ser sempre formais e no alcance de todos os 

interessados, e a área de recursos humanos deve objetivamente definir o perfil do 

funcionário  para  o  exercício  do  cargo,  bem  como  garantir  o  seu  contínuo 

aperfeiçoamento. 

Para  verificar  tal  compreensão,  solicitou-se  aos  respondentes  que 

listassem as atividades desenvolvidas por eles no exercício de suas funções, a fim 

de  que  se  pudesse  observar  o  nível  de  alinhamento  destas  aos  princípios  do 

controle  interno.  A  análise  dos  itens  inseridos  no  questionário  aplicado  entre  os 

gestores relacionados a essa categoria está apresentada no Quadro 3, conforme 

eles se expressaram.
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Quadro  3  -  Atividades  setoriais  desempenhadas  pelos  gestores  da  SRH/UFC  relacionadas  ao 
controle interno junto ao Programa de Saúde Suplementar

Categoria do respondente Atividade desenvolvida

Superintendente de RH

Acompanhamento da ação junto aos 
setores internos.

Expedição de comunicação oficial ao 
conjunto dos servidores.

Auditoria Interna
Realização e/ou acompanhamento de 

auditorias dos órgãos de controle 
interno/externo.

Núcleo de Atendimento aos Órgãos de 
Controle Externo

Suporte à SRH no atendimento às 
solicitações dos órgãos de controle 

interno/externo.

Departamento de Administração de 
Pessoal

Controle de rubricas financeiras.
Emissão de senhas de acesso ao SIAPE

Assessoria Técnica de Legislação
Interpretação e orientação na aplicação 

da legislação vigente.

Seção de Controle de Pagamento
Inclusão/exclusão de valores na folha de 

remuneração e emissão de relatório 
financeiro mensal.

Departamento de Desenvolvimento 
Humano/ Divisão de Administração de 

Benefícios

Análise, deferimento e indeferimento dos 
pedidos.

Cadastro, exclusão, inclusão de dados 
no Siape.

Acompanhar a adimplência do contrato 
de saúde.

Alimentar o sistema de monitoramento – 
Simec.

Solicitar pagamentos de efeito retroativo.
Fonte: Dados da pesquisa in loco

A análise dos dados constantes  da Tabela  10 permite  afirmar  que as 

atividades desempenhadas se apresentam distribuídas entre os diversos setores. 

Assim,  constatou-se  que  existem  órgão  interno  de  auditoria,  instrumentos  de 

controle financeiro e utilização de programas de automação, configurando em linhas 

gerais  o  alinhamento  entre  os  princípios  do  controle  interno  na  Administração 

Pública e a estrutura de gerenciamento da SRH/UFC envolvida com a gestão do 

programa.

O  que  chama  a  atenção  nas  respostas  é  o  fato  de  que  alguns  dos 

participantes se expressaram de maneira muito sucinta para descrever atividades 

complexas. Isso pode ser decorrente do pouco tempo dispensado ao instrumento de 

coleta  de  dados,  ou  ainda  da  falta  de  compreensão  do  que  lhes  foi  solicitado 
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responder.  Também não se  pode esquecer  de que os  estudos sobre  gestão  de 

conhecimentos apontam as dificuldades que um gestor  ou outro  trabalhador tem 

para descrever as suas atividades, pois, afinal,  nessa tarefa, entram aspectos do 

fazer,  saber  fazer  e  fazer  saber.  Portanto,  são  esquemas  que  requerem  certa 

atenção  de  quem  está  a  responder  um  instrumento  de  coleta  de  dados  para 

pesquisa  dessa  natureza.  Mesmo  assim,  considerou-se  que  os  gestores  têm 

consciência  da  relação  entre  os  princípios  de  controle  interno  inventariados  na 

literatura  consultada  e  as  atividades  que  desempenham,  fato  que  se  entende 

positivo no âmbito da SRH/UFC, contudo, nenhum dos participantes mencionou que 

a Universidade procura manter uma comunicação continua com os servidores, a 

respeito do auxilio-saúde.

5.2.3 Ações de controle interno efetivadas pela SRH

Nessa  categoria,  foram  abordadas  questões  que  dizem  respeito  à 

efetivação de ações voltadas ao treinamento de pessoal, utilização de processos 

eletrônicos,  identificação  de  situações  de  risco  e  definição  de  competências. 

Igualmente, nossa atenção se volta para avaliação das ações de auditoria junto aos 

diversos  setores envolvidos  com a gestão do Programa de Assistência  à Saúde 

Suplementar do Servidor, que também fazem parte do rol de princípios do controle 

interno voltados para a Administração Pública. 

Nessa abordagem,  apresentou-se  aos pesquisados uma lista  de  cinco 

ações referentes ao controle interno, solicitando-lhes que apontassem aquelas que, 

efetivamente, foram ou são efetivadas no âmbito da SRH/UFC. Também se deixou a 

opção outros para que os participantes tivessem a oportunidade de apontar ações 

não listadas. Explicou-se na questão que poderiam ser assinaladas tantas quantas 

ações tivessem conhecimento de sua efetivação. 

Conforme revelado pelos dados, a resposta predominante dos gestores 

(44%)  apontou  como  ação  efetivada  a  “definição  de  competências  dos  setores” 

referente à implantação do benefício da assistência à saúde suplementar do servidor 

da  UFC,  seguido  de  “outros  -  identificação de  situações  de  descumprimento  da 

legislação”,  com  34%;  “atualização  de  cadastros”  e  “capacitação  de  servidores”, 

ambos com 11%. Automatização dos procedimentos e edição de manuais/cartilhas 

não foram citadas pelos respondentes. Para melhor entendimento, os dados foram 
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agrupados  graficamente  de  acordo  com  a  quantidade  de  citações,  conforme  o 

Gráfico 1.

Gráfico 1 - Ações de controle interno efetivadas pela SRH/UFC na gestão do auxílio-saúde
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dos setores envolvidos

Fonte: Dados da pesquisa empírica

Um fato que chama atenção na pesquisa empírica é que, mesmo no que 

concerne à ação mais lembrada, que foi a “definição de competência dos setores 

envolvidos”, ainda assim, foi assinalada por apenas 44% dos respondentes. Em tal 

aspecto,  parece  evidenciada  uma  deficiência  do  fluxo  de  informação  e  de 

comunicação entre  as  subunidades envolvidas.  Ora,  sabe-se que a consonância 

entre  as  ações  desenvolvidas  pela  gestão  constitui  fator  preponderante  para  a 

eficiência dos atos e, tratando-se de controle interno, é fundamental, haja vista a 

necessidade de observância da norma legal e da satisfação do usuário. Então, esse 

fato aponta para a necessidade de se estabelecer estratégias de comunicação que 

venham contribuir para melhor diálogo entre as subunidades. 

44%

34%

11%

11%
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Surpreendeu, na pesquisa, o fato de que 34% dos respondentes citam 

“identificação  de  situações  de  descumprimento  da  legislação”  pertinente  à 

concessão do benefício, sendo que, ao mesmo tempo em que foram indagados, no 

item 3 do questionário se sabiam informar da realização de auditoria interna/externa, 

os sujeitos da investigação foram unânimes em afirmar que não sabiam informar 

sobre auditoria na gestão da saúde suplementar dos servidores. Então, se ocorre 

descumprimento da legislação quais seriam as razões para ausência de auditoria? 

Realmente  não  ocorreu?  As  questões  de  descumprimento  da  legislação  foram 

contigenciais e devidamente sanadas? Os gestores têm receio em comentar sobre o 

assunto?  É  importante  ressaltar  que,  de  acordo  com a  leitura  dos  relatórios  da 

gestão,  comentados  no  referencial  teórico  desta  dissertação,  não  foi  possível 

identificar qualquer realização de auditorias nesse âmbito.

No que diz respeito à baixa porcentagem referente à “capacitação dos 

servidores  envolvidos  no  processo”,  “outros  -  atualização  de  cadastro  dos 

beneficiários”,  citada por  apenas 11% dos respondentes e a “automatização dos 

procedimentos” seguida da “edição de manuais/cartilhas” não listada por nenhum 

deles, percebeu-se a necessidade de um olhar mais específico para tais questões, 

pois, certamente, uma mão de obra pouco qualificada quanto ao uso das tecnologias 

de informação e comunicação dificultará a implantação e o emprego de sistemas 

automatizados dos procedimentos burocráticos. Sabe-se, por outro lado, que o uso 

eficaz de tais tecnologias contribui concretamente para o aperfeiçoamento e redução 

dos riscos e/ou aumento da transparência na utilização dos recursos públicos. 

O Relatório de Gestão da Instituição, referente aos anos de 2008 e 2009 

(recorte desta pesquisa),  auditados pela CGU, já apontou a deficiência quanto à 

excessiva utilização de planilhas por parte da UFC, fato que dificulta a análise de 

dados por meio dos sistemas disponibilizados pela Administração Pública Federal. 

Talvez  a  deficiência  apontada  quanto  à  utilização  das  ferramentas  tecnológicas 

decorra de certa desatenção no que respeita à capacitação dos recursos humanos 

quanto  ao  uso  dessas  tecnologias,  aspecto  que  deve  ser  levado  em  conta  na 

definição da política de capacitação de recursos humanos pela SRH/UFC.

Tal constatação tornou-se ainda mais consistente após a leitura do livreto 

do Programa de Treinamento e Desenvolvimento, publicado pela SRH, para os anos 

de 2009/2010, quando se verificou que, na programação de cursos de qualificação, 
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capacitação e aperfeiçoamento ofertados, não se detectou formação específica para 

a utilização dos sistemas de informatização operados.

O  fato  de  nenhum  dos  gestores  ter  mencionado  a  “edição  de 

manuais/cartilhas/folhetos de orientação aos usuários”, referente ao controle interno 

quanto  aos  critérios  de  adesão  ao  benefício  por  parte  dos  servidores,  é  algo 

estranho, pois se tem conhecimento de que, em momentos diversos, foram enviadas 

correspondências  aos  vários  setores  administrativos,  informando  sobre  a 

implantação e a forma de acesso ao benefício. No que diz respeito à confecção de 

manuais  e  cartilhas,  no  entanto,  efetivamente  não  foi  efetivada  pela  SRH/UFC. 

Entende-se que a utilização de tais recursos pode trazer grandes contribuições para 

o  aumento  da  adesão  do  conjunto  dos  servidores  ao  benefício  da  saúde 

suplementar que, de acordo com os dados de gestão da UFC, estão muito aquém 

das metas estipuladas.

Na indicação de ações relacionadas ao controle interno não listadas no 

questionário,  um participante  apontou  “atualização  do  cadastro  de  dependentes” 

(G1)1. Isso pode ter sido observado em consequência do processo excessivamente 

manual adotado desde a implantação do benefício, ocorrida em meados de 2008, 

dificultando a confiabilidade de dados utilizados para a efetivação do pagamento, 

incorrendo em falhas de controle interno e na realização de pagamentos indevidos. 

Ainda neste tópico, uma ressalva convém ser procedida e diz respeito apenas a um 

só respondente, que afirmou “desconheço alguma ação desenvolvida”.  (G2). Isso 

pode sinalizar tanto para algum tipo de descontentamento em relação à sistemática 

de trabalho, que a informação não chegou até ele ou se trata de um gestor mal 

informado e desalinhado em relação às diretrizes do órgão, bem como uma intenção 

deliberada ou não de isolamento deste respondente para com a gestão.

1 Os participantes neste quesito são identificados pela letra G seguida de numeração seqüencial, conforme a 
ordem de resposta.
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5.2.4  Impressão dos  gestores  quanto  à  eficácia/eficiência  dos procedimentos  de 

controle interno adotados

A oferta de um programa de assistência à saúde de caráter suplementar 

revela a preocupação do Governo Federal com a promoção à saúde do servidor e 

seus dependentes diretos. Tal diretriz pressupõe que todos os órgãos e gestores 

públicos  devem  envidar  esforços  para  que  as  metas  estabelecidas  sejam 

alcançadas – é a eficácia do programa. Por outro lado, o ideal é que, sem prejuízo 

do nível  de qualidade ou da oportunidade dos serviços prestados pelo órgão, os 

recursos utilizados para produzi-los devam ocorrer ao menor custo operacional – 

eficiência da ação. 

Com suporte nas impressões dos gestores em relação aos aspectos de 

eficácia  e  eficiência  dos  procedimentos  de  controle  interno  da  gestão  da  saúde 

suplementar, buscou-se mapear os fatores que, na visão destes, são aqueles que 

mais afetam ou interferem no conjunto das operações realizadas. Indagou-se, então, 

aos respondentes, se as ações de controle interno observadas pela SRH/UFC, em 

relação  à  modalidade  de  assistência  a  saúde  suplementar,  poderiam  ser 

consideradas satisfatórias quanto aos aspectos da eficácia/eficiência.

Inicialmente  apresentou-se  uma  lista  de  situações  de  fragilidades 

relacionadas à efetivação do controle interno, solicitando que apontassem aquelas 

consideradas, por eles, como de maior significado, com a possibilidade inclusive de 

descrever outras que julgassem necessárias. 

Quatro gestores relacionaram as fragilidades ao grau de automação dos 

procedimentos;  outros  quatro  entenderam  que  as  fragilidades  decorrem  do 

acompanhamento da regularidade dos contratos junto às empresas de planos de 

saúde; dois deles se referiram ao aspecto da qualificação dos servidores envolvidos 

no processo e nenhum deles citou outras fragilidades.

A sinalização, por parte dos respondentes, de que as situações de maior 

fragilidade dos procedimentos de controle interno ocorrem no “acompanhamento de 

regularidade  dos  contratos  junto  às  empresas  de  planos  de  saúde”  reforça  as 

impressões dos gestores que, ao serem indagados a respeito das ações de controle 

que  entendiam  efetivadas  por  parte  da  SRH/UFC,  não  a  consideraram  como 

efetivado.  Também  o  registro  constante  das  observações  diretas  da  rotina 

burocrática, em que se observou a forma de acompanhamento da adimplência dos 
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servidores junto aos respectivos contratos de saúde realizada pela SRH/UFC não 

observa em sua plenitude o que dispõe o Art. 28 da Portaria Normativa 3/2009 do 

MPOG. Esse fato confirma a necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

controle interno no que diz respeito à regularidade dos contratos de saúde firmados 

diretamente pelos servidores ou por intermédio de suas associações de classe. 

No  tocante  ao  grau  de  automação  dos  procedimentos  burocráticos, 

também citado no mesmo percentual do aspecto anterior, uma situação discrepante 

se configura, porquanto 100% dos respondentes, ao serem questionados a respeito 

dos  procedimentos  de  controle  efetivados  pela  SRH/UFC,  informaram  que  tal 

instrumento não foi efetivado. Provavelmente, isso pode ser explicado pelo fato de 

que parte dos respondentes que citaram fragilidade quanto à automação sejam mais 

diretamente  envolvidos  com  sistemas  automatizados.  Os  demais  podem  ser 

decorrentes do não uso de tais ferramentas na execução de suas atividades, daí não 

terem maior compreensão sobre a importância do uso das tecnologias eletrônicas 

não a relacionando entre as fragilidades. De qualquer modo, os dados sugerem que, 

no  conjunto  dos  gestores,  se  faz  necessário  inserir  a  cultura  de  utilização  dos 

sistemas de automação, pelo menos aqueles em curso, pois já é do senso comum a 

ideia de que este procedimento proporciona o aumento da eficiência operacional dos 

controles internos, evita erros e dificulta fraudes, além da possibilidade de maior 

transparência e governança no âmbito da gestão pública. 

Quanto à citação de “fragilidade em função do nível  de qualificação e 

treinamento  dos  servidores  envolvidos  no  processo”,  era  de  se  esperar  um 

percentual bem maior no tocante a este aspecto, pois somente 11% dos gestores, 

ao responderem o item quatro do questionário, a sinalizaram como uma das ações 

efetivadas por parte da SRH/UFC. Uma possível explicação pode estar relacionada 

à preocupação dos gestores com aspectos de controle de natureza financeira da 

gestão do benefício em detrimento da dimensão do treinamento de pessoal como 

princípio de controle interno.

No  segundo  momento  do  questionário,  solicitou-se  que  os  gestores 

respondessem a uma questão aberta com a devida justificativa de resposta se as 

ações  de  controle  interno  observadas  pela  SRH/UFC  junto  ao  programa  de 

assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor  são  suficientemente  capazes  de 

garantir  satisfatórios  indicadores  de  eficácia/eficiência.  Os  dados  obtidos  foram 

inicialmente  agrupados  quantitativamente  em  função  da  resposta 
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satisfatório/insatisfatório. É interessante observar que houve equilíbrio entre os que 

consideram as ações no nível  insatisfatório  e  aqueles que não se manifestaram 

nessa avaliação, ambas com três citações, contra a posição de dois gestores que se 

posicionaram no nível satisfatório. Considerou-se que esse índice de satisfação é 

muito baixo e enuncia que algo está precisando ser feito a fim de que isso possa ser 

revertido. Quem sabe esse resultado seja consequência da forma de comunicação 

entre a gestão e os interessados no assunto saúde suplementar. Efetivamente não 

se foi  surpreendido com o índice dos gestores não satisfeitos com a política do 

programa de assistência à saúde adotada pela UFC, em função dos dados até então 

analisados. Para melhor visualização desse aspecto, apresenta-se o Gráfico 2.

Gráfico 2 - Impressão dos respondentes quanto à eficácia/eficiência das ações de controle interno 
junto ao Programa de Saúde Suplementar no âmbito da SRH/UFC.

Fonte: Dados da pesquisa empírica.

Em  seguida,  as  observações  feitas  pelos  respondentes  que  se 

posicionaram  a  respeito  da  eficácia/eficiência  das  ações  de  controle  interno  da 

SRH/UFC como satisfatório e insatisfatório foram organizadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Observações dos gestores da SRH/UFC conforme a classificação das ações de controle 
interno no âmbito da UFC 

Ações de 
controle interno

Observações feitas
 Gestores

respondentes

Satisfatório

Necessidade de maior comprometimento da 

equipe

G12

Melhorar  programa  de  automatização  dos 

procedimentos  como  forma  de  evitar 

prejuízos ao Erário.

G2

Insatisfatório

Melhor definição dos procedimentos e maior 

controle dos pagamentos mensais.

G3

Não são capazes de garantir o desempenho 

satisfatório  nem  alcançam  os  objetivos  e 

metas estabelecidas. 

G4

Não teceu nenhum comentário G5
Fonte: Dados da pesquisa empírica

De início, vale comentar o fato de três dos gestores não terem respondido 

ao referido item do questionário. Apesar do reenvio do instrumento de pesquisa a 

tais respondentes indagando sobre a resposta em aberto, nenhum deles retornou 

qualquer  tipo  de  esclarecimento,  restando a  confirmação dos dados inicialmente 

coletados. O índice de abstenção de resposta no item representou 38% do total de 

gestores entrevistados, e talvez tenha ocorrido em virtude de eles serem integrantes 

da gestão como ocupantes de cargos de confiança. Assim, de alguma forma, podem 

ter se sentido constrangidos em emitir juízo de valor em torno do assunto ou até 

mesmo em função  da necessidade  de apresentação de  justificativa  da  resposta 

inicial. 

Por  outro  lado,  analisando  os  dados  em  função  das  cinco  respostas 

emitidas, notou-se que três dos gestores (60%) julgaram insatisfatórias “as ações de 

controle  interno  observadas  pela  SRH/UFC junto  ao  programa  de  assistência  à 

saúde  suplementar”  contra  dois  (40%)  que  as  consideraram  satisfatórias.  Vale 

observar que, independentemente do julgamento emitido, quatro gestores - 80% dos 

respondentes  -  explicitaram  seus  comentários  a  respeito  de  aspectos  julgados 

pertinentes à questão.  Nesse quesito,  uma observação em especial  convém ser 

destacada: 

2 Os respondentes neste quesito são identificados pela letra G seguida de numeração seqüencial, conforme a 
resposta
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Não são capazes de garantir o desempenho satisfatório na aplicação 
do programa de assistência à saúde do servidor,  nem alcança os 
objetivos  e  metas  pré-estabelecidas.  No  plano  da  organização  e 
controle do programa, o acordo político entre os sindicatos ADUFC, 
SINTUFCE e a UFC/SRH, foi falho, porque as normas estabelecidas 
no  acordo  não  foram  cumpridas,  mormente  aquelas  que  dizem 
respeito à alimentação por parte dessas entidades, em tempo real, 
dos dados para o controle otimizado no sistema SIAPE, apesar do 
esforço realizado pelo DDH no nível  de organização demonstrado 
para a implantação do programa. A SRH privilegiou o acordo político 
em detrimento dos aspectos técnicos necessários para a melhoria, 
controle  e  acompanhamento  do  plano  de  assistência  à  saúde  do 
servidor. No plano político,  há que se conquistar ainda um melhor 
investimento, principalmente no que se refere a correção dos valores 
reembolsados em relação aos reajustes autorizados pelo governo às 
prestadores desses serviços. Quando se fala em assistência médico-
hospitalar  terciária  os  valores  recebidos  ficam  muito  aquém  da 
capacidade salarial da grande maioria dos servidores. (G3).

Embora não sendo objetivo da pesquisa investigar a respeito do citado 

“acordo político  firmado entre  a  UFR/SRH e a ADUFC e SINTUFCe”,  durante  a 

etapa de pesquisa documental junto à DAB/SRH, foi detectada a existência de carta-

circular,  datada  de  27  de  agosto  de  2008,  assinada  pelo  Superintendente  de 

Recursos Humanos,  onde consta textualmente que,  “caso o seu contrato  com a 

operadora  do  plano de saúde  seja  através  do  SINTUFCe ou  ADUFC,  não será 

necessário  apresentar  a  documentação de forma individual,  já  que as  entidades 

repassarão ao DDH/SRH referida documentação”.

Com a constatação de que até mesmo os dois respondentes que julgaram 

como de  nível  satisfatório  as  ações  de  controle  interno  por  parte  da  SRH/UFC 

observaram situações passíveis de melhoria. Evidenciou-se o fato de que na opinião 

dos  gestores,  a  melhoria  dos  indicadores  de  eficácia/eficiência  do  Programa  de 

Assistência à Saúde Suplementar do Servidor passa pela definição mais clara dos 

procedimentos e das responsabilidades de cada setor; pela ampliação do uso de 

programas de automatização;  mais atenção no fiel  cumprimento da legislação e, 

sobretudo, na implementação das estratégias voltadas ao fortalecimento do espírito 

de equipe - eis alguns depoimentos que ratificam análise deste estudo: “falta ainda 

definição de procedimentos e maior controle dos pagamentos mensais” (G4) ; “existe 

a necessidade de um programa de automação que permita controle mais eficiente 

do benefício, ou seja, por se tratar de ressarcimento, o programa de automação, em 

parceria  com  os  principais  planos  de  saúde,  deverá  fornecer  elementos  de 

inadimplência, para que não sejam causados prejuízos ao erário” (G5); “cada um 
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precisa ter consciência do seu papel no processo de comprometimento da equipe” 

(G6).

5.3 Análise da eficácia da modalidade de saúde suplementar da UFC com base 

no perfil e impressão dos beneficiários

A intenção, nesta categoria, foi a de, primeiramente, obter subsídios em 

relação  ao  modelo  de  assistência  à  saúde  suplementar  dos  seus  servidores, 

mediante auxílio de caráter indenizatório. Isto para verificar se ele representa uma 

atitude  positiva  do  órgão  em  relação  às  condições  de  adesão  por  parte  dos 

servidores e, de outra parte, saber da visão destes em relação ao benefício e aos 

procedimentos burocráticos adotados pelo órgão gestor. Os dados para a análise 

dessa categoria foram obtidos com suporte no conhecimento do perfil e coleta de 

impressões  dos  servidores  beneficiários  da  assistência  à  saúde  suplementar, 

realizada  mediante  aplicação  de  questionários  entre  97  servidores  docentes  e 

técnico-administrativos em pleno exercício do cargo ou aposentados,  conforme o 

método descrito no capítulo 4.

O  perfil  dos  respondentes  foi  organizado  sob  a  forma  de  tabelas  e 

gráficos,  considerando aspectos relacionados a categoria,  faixa de remuneração, 

faixa etária e adesão ao modelo de saúde suplementar adotado pela UFC. 

No  tocante  às  impressões  dos  respondentes  em  relação  à  forma  de 

assistência prestada, também organizados em tabelas e gráficos, foram verificados 

aspectos relacionados à forma de comunicação órgão/servidor, aspectos pertinentes 

a burocracia envolvida no processo e razões que interferem na adesão ao benefício. 
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Tabela 11 - Distribuição quantitativa do público-alvo por categoria e faixa etária

FAIXA ETÁRIA

(anos)

DOCENTES TÉCNICOS
TOTAL

% FAIXA 

ETÁRIAATIV APOS ATIV APOS

Entre 18 e 28 1 - 2 - 3 3%

Entre 29 e 43 6 - 12 - 18 19%

Entre 44 e 58 13 - 25 - 38 39%

59 ou mais 3 12 2 21 38 39%

TOTAL 23 12 41 21 97 100%
Fonte: Dados da pesquisa empírica.

Gráfico 3 - Distribuição do público-alvo por categoria e faixa etária
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Fonte: Dados da pesquisa empírica

Inicialmente, vale ressaltar que as faixas etárias utilizadas na pesquisa 

observaram o disposto no anexo da Portaria conjunta SRH/SOF/MP No 1, de 29 de 

dezembro de 2009, que trata da tabela de reembolso financeiro por parte da União 

no custeio da assistência à saúde suplementar do servidor.

De acordo com os dados tabelados, percebeu-se que a faixa etária do 

corpo  funcional  da  UFC  em  exercício  de  suas  atividades  está  fortemente 

concentrada entre 44 e 58 anos, enquanto, na quase totalidade dos aposentados, a 

idade supera a faixa dos 59 anos. 

É fato que a política de restrição à reposição da força de trabalho na área 

da Administração Pública, ao longo dos últimos 20 anos, contribuiu sobremaneira 
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para a elevada faixa etária dos servidores, o que, de um lado, é positivo, pois se 

presume um quadro de recursos humanos mais qualificados. Por outro lado,  em 

função  da  quantidade  de  aposentadorias,  implica  dificuldades  na  reposição  de 

pessoal  que  nem  sempre  acontece  em  tempo  hábil,  em  razão  das  burocracias 

referentes aos concursos públicos.  

Apesar da adoção do critério de faixa etária para a definição do per capita 

saúde suplementar do servidor, adotado pela Administração Federal em dezembro 

de  2009,  dados  obtidos  junto  ao  SINTUFCe  sinalizam  que  a  média  de  idade 

observada pelas principais operadoras de saúde local, para a fixação da base de 

custo contratual, é de 33 anos.  Percebeu-se, então, que o custo de contratação de 

plano de saúde por parte dos servidores da UFC se torna bem mais caro em função 

da elevada faixa etária registrada. Tal aspecto será mais bem visualizado na análise 

comparativa entre custo de contratação de plano de saúde e valor do auxílio- saúde, 

também objeto de estudo desta categoria.

Tabela 12 - Distribuição do público-alvo por categoria e faixa de remuneração

FAIXA DE REMUNERAÇÃO 

(R$)

DOCENTES
TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS
Ativ % Apos % Ativ % Apos %

Até R$ 1.499 - - - - 1 5

1.500 a 1.999 - - - - 1 2 1 5

2.000 a 2.499 - - - - 2 4 5 24

2.500 a 2.999 - - - - 8 20 4 19

3.000 a 3.999 - - 1 8 12 30 2 10

4.000 a 5.499 3 13 - - 12 30 8 37

5.500 a 7.499 11 48 1 8 3 7

7.500 ou mais 9 39 10 84 3 7

Total 23 100 12 100 41 100 21 100
Fonte: Dados da pesquisa empírica.
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A faixa de remuneração do servidor compreende o somatório dos valores 

correspondentes ao vencimento básico, vantagens pessoais, valores percebidos a 

título de decisão judicial, adicionais por tempo de serviço e gratificações a que o 

servidor faz jus, exceto valores pagos a título de benefícios. A faixa de remuneração 

utilizada é a  mesma fixada oficialmente pelo Governo Federal para a definição do 

per capita da saúde suplementar do servidor.

Como se pode observar entre os servidores docentes em exercício ou 

aposentados,  preponderam remunerações superiores a R$ 7.500,00 ou entre  R$ 

5.500 e R$ 7.499,00, sendo desprezível o percentual abaixo de R$ 4.000,00. Entre 

os técnico-administrativos, apesar da base de remuneração se concentrar entre R$ 

3.000,00 e R$ 5.499,00, é significativo o percentual de servidores com remuneração 

abaixo de R$ 2.999,00, o que corresponde a mais que 1/3 do total (33,8%). 

Resta  óbvio  que,  em  função  da  faixa  remuneratória,  os  servidores 

integrantes da categoria docente detêm maior capacidade financeira de arcar com 

custos  de  contratação de planos de  saúde privados.  Tal  aspecto  se  reveste  de 

primordial significado na definição do modelo de assistência à saúde suplementar do 

servidor por parte do órgão, porquanto o simples ressarcimento de uma quantia do 

montante pago por servidores na contratação de plano de saúde privado, em função 

da remuneração, pode se revestir  de um caráter restritivo,  ao propiciar  melhores 

condições àqueles que detêm maiores salários.

Entre  os  respondentes,  100%  dos  docentes,  independentemente  da 

situação funcional ou adesão ao benefício, afirmaram possuir plano de saúde de 

natureza  privada.  Já  entre  os  técnico-administrativos,  este  índice  decresce  para 

82,6% entre os servidores em exercício e para apenas 47,7% entre os aposentados, 

exatamente aqueles que mais necessitam de cuidados médicos em função da idade 

mais avançada, conforme demonstrado pelo gráfico a seguir:
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Gráfico  4  -  Distribuição  percentual  dos  respondentes  em  relação  ao  vínculo  contratual  com 

operadoras de plano de saúde privado
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Fonte: Dados da pesquisa empírica

Quanto aos respondentes que possuem plano de saúde e não fizeram 

adesão ao benefício junto à UFC, entre docentes, o total representou 28,5% do total. 

Destes,  40% deles  afirmaram que  não  sabiam da  existência  do  benefício,  30% 

disseram que eram dependentes ou titulares em outro tipo de saúde suplementar e 

não compensava migrar para o benefício ofertado pela UFC. As demais respostas, 

correspondentes a 10%, cada uma delas foi por não concordar com o sistema, não 

opinou  e  o  último  informou  que  o  seu  benefício  fora  suspenso  sem  tomar 

conhecimento  da  razão  do  corte.  Eis  alguns  depoimentos  dos  respondentes:  “o 

auxílio  como está sendo aplicado procura apenas justificar  o  que a Constituição 

assegura na sua integralidade,  com migalhas e que só beneficiam os planos de 

saúde” (S1)3 ; “fora de propósito e contra a lei” (S2); “o valor do auxílio saúde não 

chega sequer a 25% do plano de saúde particular pago (no meu caso, a UNIMED) e 

estou falando de um plano de saúde padrão (básico). Nada muito sofisticado nem 

abrangente” (S3). 

3 Os participantes neste quesito são identificados pela letra S, seguida de numeração sequencial, conforme a 
ordem de resposta. 
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Entre os servidores técnico-administrativos, 8% dos que possuem plano 

de saúde não aderiram ao benefício da assistência à saúde suplementar,  sendo 

apontado como motivo principal o aspecto de que na condição de dependentes ou 

titulares de outros programas de saúde suplementar, não compensava migrar para o 

benefício ofertado pela UFC, conforme depoimento dos respondentes que se tomou 

a título de ilustração: “sou dependente da CAMED da minha mulher e não vale a 

pena mudar, pois o valor pago pela UFC é muito baixo” (S4) ; “tenho IPEC” (S5) ; 

“entrei com o pedido mais foi negado porque informei que o plano era do IPM” (S6). 

Em relação aos respondentes que não possuem plano de saúde, 100% 

deles são técnico-administrativos e representam 27,4% do total. Vale ressaltar que, 

entre  os  aposentados,  o  percentual  quase  que  duplica,  ao  atingir  52,3%  dos 

respondentes.  Isso  é  um  dado  que  merece  ser  olhado  com  atenção,  pois, 

certamente, esses servidores podem enfrentar muitos problemas em relação a sua 

qualidade de vida e isso, certamente, influenciará em seu desempenho. Quem sabe 

uma  nova  análise  das  opções  de  oferta  de  saúde  suplementar  possa  sinalizar 

alguma alternativa à inclusão de tais servidores.

Finalizando  a  coleta  e  interpretação  de  dados  em  relação  a  esta 

categoria, foram levantados e organizados os dados apontados nos questionários 

aplicados  referentes  às  impressões  do  servidor  em  relação  ao  benefício  da 

assistência à saúde suplementar e aos procedimentos burocráticos adotados pelo 

órgão gestor, no caso, a Superintendência de Recursos Humanos da Universidade 

Federal do Ceará.

Indagados se,  após o início de recebimento do benefício,  haviam sido 

informados sobre a necessidade de cumprir algum tipo de obrigação como forma de 

garantir a permanência do benefício, 55,2% dos respondentes informaram que não 

foram oficialmente informados a respeito de qualquer obrigação além da solicitação 

feita  na  abertura  do  processo  inicial.  44,8%  dos  respondentes  alegaram  que 

tomaram  conhecimento  da  necessidade  de  observar  outras  exigências.  Estes 

últimos foram então perguntados a respeito  de como se deu tal  informação.  Os 

dados foram organizados conforme o Gráfico 5 a seguir.
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Gráfico 5 - Principais fontes de obtenção de informação na relação SRH/UFC-Servidor
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Fonte: Dados da pesquisa empírica.

É  preocupante  o  fato  de  que  o  principal  veículo  de  tomada  de 

conhecimento das informações oriundas da SRH/UFC no que diz respeito à gestão 

da assistência à saúde suplementar ocorra por meio “dos colegas de trabalho” (S7), 

conforme  afirmação  de  56%  dos  respondentes.  Isso  vem  ratificar  a  análise 

procedida na categoria 5.2.4, onde é evidente a pouca eficácia dos instrumentos 

entre a gestão e os servidores. 

A situação torna-se ainda mais crítica  quando se verifica que,  mesmo 

existindo uma diversidade de veículos de comunicação, eles são de baixa eficácia. 

Vale  ressaltar,  então,  o  fato  de  que,  no  campo  da  Administração  Pública,  a 

comunicação oficial  se efetiva por meio dos atos administrativos praticados pelos 

agentes públicos investidos de poderes. Para melhor compreensão sobre tais atos, 

Meirelles (2008, p. 144) ensina que

[...] ato administrativo é toda manifestação unilateral da vontade da 
administração pública  que,  agindo nessa qualidade,  tenha por  fim 
imediato  adquirir,  resguardar,  transferir,  modificar,  extinguir  e 
declarar  direitos  ou  impor  obrigações  aos  administrados  ou  a  si 
própria.
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Dessa  forma,  é  imperativo  que  os  atos  administrativos  praticados  por 

quem de direito no âmbito da SRH/UFC se utilizem de instrumentos capazes de 

atingir a totalidade do corpo de servidores, independentemente do uso de outros 

meios.

Assim como não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza 

seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão, é 

inaceitável  que,  no  âmbito  da  SRH/UFC,  a  comunicação  não  consiga  atingir  de 

forma satisfatória o conjunto dos servidores, os maiores interessados do seu teor.

Neste  capítulo  tratou-se  da  análise  e  discussão  dos  dados,  buscando 

relacioná-los  aos  objetivos  específicos  estabelecidos  e  de  forma  a  subsidiar  as 

considerações conclusivas no capítulo que se segue.
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6 CONCLUSÃO

De acordo com o objetivo geral  da pesquisa, em que se cuidou de 

examinar se as normas legais fixadas pelo Governo Federal para a execução do 

Programa  de  Assistência  à  Saúde  Suplementar  do  Servidor  estão  sendo 

satisfatoriamente cumpridas pela SRH/UFC, observando o grau de alinhamento aos 

objetivos  e  princípios  de  controle  interno  aplicável  a  gestão  pública,  os  dados 

revelaram a  necessidade de revisão nas ações de controle  interno  adotadas na 

gestão do Programa de Assistência a Saúde Suplementar do Servidor, por conta da 

ocorrência  de  situações  à  deriva  da  norma  legal  aplicável;  do  baixo  nível  de 

automação dos procedimentos e de segurança dos pagamentos realizados; baixa 

eficácia do modelo de saúde suplementar em relação às metas previstas;  e dos 

instrumentos de comunicação intraequipe dos gestores e entre essa equipe e os 

servidores.

Em relação à existência de situações de descumprimento da legislação 

aplicada  ao  modelo  de  saúde  suplementar  na  UFC,  observada  com  base  no 

entendimento  da legislação vigente,  do acompanhamento  do fluxo  operacional  e 

rotinas burocráticas, bem como dos dados do questionário aplicado entre gestores 

envolvidos,  identificou-se  preocupante  ocorrência  de  pagamentos  indevidos, 

sinalizando a necessidade de aperfeiçoamento a respeito da forma de interpretação, 

aplicação  e  comunicação  das  normas  legais  a  serem  observadas,  de  melhor 

definição dos procedimentos adotados. Por conseguinte, é exigível a revisão geral 

dos processos até então deferidos, a fim de identificar e sanar situações à margem 

da legislação.

No que se refere ao objetivo de analisar impressões dos gestores quanto 

às funções desempenhadas, ações de controle interno efetivadas pela SRH/UFC e 

fragilidades apontadas na gestão do Programa,  observou-se  que,  apesar  de  um 

certo alinhamento da gestão às questões pertinentes à segregação de funções e das 

de competências dos setores, é nítida a necessidade de melhoria dos canais de 

informação interna, em face da deficiência apontada pelos gestores neste quesito, 

maior utilização de sistemas automatizados e reforço no processo de capacitação 

em serviço.

Quanto ao objetivo de conhecer a opinião dos gestores sobre aspectos de 

eficácia/eficiência das ações de controle interno adotadas pela SRH/UFC, o fato da 
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ausência  de  posicionamento  por  parte  de  três  dos  oito  gestores  respondentes 

prejudica uma conclusão mais fundamentada. Entre os que se posicionaram, porém, 

restou evidenciado o fato de que a melhoria dos indicadores de eficácia/eficiência 

passa pela definição mais clara a respeito dos procedimentos e responsabilidades 

de cada setor,  ampliação do uso de processos automatizados,  mais atenção no 

cumprimento da legislação e, sobretudo, na adoção de estratégias de fortalecimento 

do espírito de equipe.

Com base no último objetivo específico, que tratou da análise da eficácia 

da modalidade de saúde suplementar adotada localmente com amparo no perfil e 

impressões dos servidores, conclui-se que os fatores que mais têm influenciado no 

baixo índice de adesão dos servidores em relação às metas estabelecidas derivam 

do baixo valor do  per capita financeiro praticado pela Administração Federal. Isso 

atua  como forte  impeditivo  de  adesão  por  parte  dos  servidores  de  menor  faixa 

remuneratória ou desestimula a migração de servidores que preferem permanecer 

na situação de dependência de familiares em outros órgãos privados ou públicos. A 

questão  é  também  agravada  pela  baixa  efetividade  dos  instrumentos  de 

comunicação adotados pela gestão, que não conseguem atingir de forma satisfatória 

o servidor, pois que, passados quase três anos da implantação local do benefício, 

não são pouco comuns relatos de servidores que o não solicitaram em função do 

seu completo desconhecimento.

À vista desses resultados, entende-se que os objetivos da pesquisa foram 

atingidos e se julga, portanto, a sua relevância em função dos seguintes aspectos: 

pode  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  da  gestão  por  parte  da  SRH/UFC,  em 

relação  aos  procedimentos/instrumentos  de  controle  interno  no  âmbito  da 

assistência  à  saúde  suplementar  do  servidor  e  por  suscitar  a  necessidade  de 

retomar as discussões a respeito do tema no âmbito da UFC, com o envolvimento 

de  todas  as  partes  interessadas  –  Administração  da  Instituição  –  diversos 

segmentos dos servidores e suas entidades representativas, independentemente da 

percepção de que a universalização e implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) com a qualidade e a agilidade necessárias constituem um legítimo direito de 

toda a população brasileira e o sistema mais adequado.

Desprovidos  de  qualquer  tipo  de  envaidecimento,  acredita-se  que  os 

resultados  desta  pesquisa  poderão  também  contribuir  nas  discussões  que  as 

diversas instituições, a exemplo da UFC, estejam vivenciando acerca do modelo de 
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universalização da Política de Saúde Suplementar no Serviço Publico Federal, por 

se tratar de uma política de governo em fase de consolidação.

Antes de se rematar essas reflexões conclusivas, diz-se que, ainda como 

contribuição da pesquisa, seus dados serão convertidos em artigos que se tenciona 

publicar tão logo a defesa desta dissertação seja efetivada. 

Não se poderia deixar  de mencionar o fato de que um trabalho dessa 

envergadura não se efetiva sem que se enfrentem as dificuldades que, neste caso 

sob  exame,  foram  inúmeras,  porém,  nenhuma  que  fosse  capaz  de  inibir  a 

determinação de se constatar o fruto de seus resultados. 
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APÊNDICES

Apêndice A - Questionário aplicado aos gestores envolvidos com o programa no 

âmbito da SRH/UFC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CURSO DE MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – POLEDUC

Fortaleza, __  de _____________ de 2010.

Senhor(a) Gestor(a),

Solicito  sua  valiosa  colaboração  no  preenchimento  e  devolução  do 
questionário seguinte. Ele é parte integrante da pesquisa Controle Interno na Gestão 
Pública: O Caso da Assistência à Saúde Suplementar do Servidor da UFC, sob a 
orientação da Prof.a Dr.a Virgínia Bentes Pinto. Objetiva o questionário em tela a 
coleta  de  informações  pertinentes  ao  controle  interno  junto  ao  Programa  de 
Assistência à Saúde Suplementar do Servidor – Auxílio-Saúde,  no âmbito da UFC. 
Desde já, assumo o compromisso de manter total sigilo a respeito dos subsídios que 
forem prestados pelos respondentes. 

Everardo Cavalcante – Mestrando – (85) 8635.2241 / 3366.7410

ANTES DE PREENCHER O QUESTIONÁRIO:    CLIQUE EM  RESPONDER NA 
SUA  CAIXA  DE  ENTRADA  DE  E-
MAIL.

APÓS O PREENCHIMENTO: CLIQUE EM ENVIAR.

QUESTIONÁRIO

1 Qual é o cargo/função que atualmente ocupa?

(    ) Superintendente de RH, Auditor Interno, Assessor
(    ) Diretor de Departamento, Núcleo ou Divisão
(    ) Chefe de Núcleo ou Seção
(    ) Outro: _____________________________

2 Em função das atividades que desempenha, quais delas podem ser relacionadas 
ao  controle interno adotado pela SRH/UFC junto ao  Programa de Assistência à 
Saúde Suplementar (o auxílio-saúde)?
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3  Esse  programa  já  foi  alvo  de  auditoria  interna  e/ou  externa  após  a  sua 
implementação? Quando? Algum tipo de recomendação foi feita pelo órgão auditor 
em relação a atividade que exerce?

4  Dentre  as  ações  envolvidas  com  a  questão  do  controle  interno abaixo 
enumeradas,  marque o que já  foi  efetivado pela  SRH na condição de órgão da 
gestão do auxílio-saúde.

(   ) Definição de competências de cada setor envolvido no processo.
(   ) Edição de manuais, cartilhas ou folhetos de orientação aos usuários.
(   ) Capacitação dos servidores envolvidos com o processo.
(   ) Identificação de situações de descumprimento da legislação.
(   ) Implantação de sistemas de automatização dos procedimentos burocráticos
(   ) Outros (qual)_____________________________________________________

5 De acordo com o modelo de assistência à saúde suplementar adotado pela UFC, 
no que se refere ao controle interno, em qual ou em quais  identifica situação de 
fragilidade ?

(   ) No nível de qualificação e treinamento dos servidores envolvidos no processo.
(   ) No grau de automação dos procedimentos burocráticos .
(    )  No acompanhamento  da  regularidade dos contratos  junto  às  empresas de 
planos de saúde.
(   ) Outra (qual)? _____________________________________________________

6 Na sua opinião, as ações de controle interno observadas pela SRH/UFC junto ao 
Programa de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor são suficientemente 
capazes  de  garantir  desempenho  satisfatório,  evitar  desperdícios,  alcance  dos 
objetivos e metas do programa conforme o planejado?  Por quê?

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO



92

Apêndice B - Questionário aplicado aos servidores da UFC em atividade ou 
aposentados.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CURSO DE MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – POLEDUC

Fortaleza,   de  
de 2010.

Senhor(a) Docente / Técnico-Administrativo da UFC,

Solicito sua  gentil colaboração no preenchimento e retorno do questionário 
seguinte. Ele é parte integrante da pesquisa Controle Interno na Gestão Pública: O 
Caso da Assistência à Saúde Suplementar do Servidor da UFC, sob a orientação da 
Prof.ª  Dr.a Virgínia  Bentes Pinto.  O questionário  objetiva  traçar  o  perfil  e  coletar 
impressões do público-alvo da assistência à saúde suplementar do servidor da UFC, 
conhecido como auxílio-saúde. Desde já assumo o compromisso de manter total 
sigilo a respeito dos subsídios que forem prestados pelos respondentes.

Everardo Cavalcante – Mestrando – (85) 8635.2241 / 3366.7410

ANTES DE PREENCHER O QUESTIONÁRIO       
CLIQUE EM RESPONDER NA SUA CAIXA DE E-  MAIL.

APÓS O PREENCHIMENTO
CLIQUE EM ENVIAR.

QUESTIONÁRIO

1 A que categoria funcional pertence?
(    ) Docente (    ) Técnico-Administativo

2 Informe a sua atual situação funcional.
(    ) Em exercício (    ) Aposentado    (   ) Pensionista

3 Qual a sua faixa etária?
(    ) Entre 18 e 28 anos
(    ) Entre 29 e 43 anos
(    ) Entre 44 e 58 anos
(    ) 59 anos ou mais

4 Qual a  faixa de remuneração bruta em que se enquadra ?
 (    )  até 1499 reais

(    ) 1500 – 1999 reais
(    ) 2000 – 2499 reais
(    ) 2500 – 2999 reais
(    ) 3000 – 3999 reais
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(    ) 4000 – 5499 reais
(    ) 5500 – 7499 reais
(    ) 7.500 ou mais reais

5  Considerando apenas os vínculos familiares de marido (a) ; companheiro (a); filho 
(a) até 24 anos e enteado(a). Quantos dependentes você possui? 

 
____ Dependentes

6 Você possui contrato de plano de saúde privado?
(    ) Sim
(    ) Não

     Se respondeu SIM, qual  é a cobertura do plano em relação ao número de 
dependentes citados no item 4?

(    ) Contempla a todos           
(    ) Contempla apenas parte deles 
(    ) Não possui dependentes citados no item 5

7 Você está recebendo o auxílio-saúde?
(    ) Não 
(    ) Sim  

    Se respondeu NÃO, basta responder o item 11.

8 Marque a opção que melhor estabelece a relação entre o valor mensal pago pelo 
plano de saúde privado e o valor do  auxílio saúde recebido.

(    ) O valor do auxílio cobre menos que 50% do valor.
(    ) O valor do auxílio cobre entre 50% e menos que 75% do valor.
(    ) O valor do auxílio cobre entre 75% e 100% do valor.
(    ) O valor do auxílio é superior ao valor da mensalidade do plano.

9  Após  o  momento  da  solicitação  inicial  e  o  recebimento  do  auxílio-saúde,  foi 
comunicado  sobre  a  necessidade   de  ter  que  cumprir  com  algum   tipo  de 
obrigação para garantir a permanência do benefício?

(    ) Não  
(    ) Sim  

       Se respondeu SIM, por meio de quê? (Se for o caso, assinalar mais de uma 
opção).

(    ) Correspondência oficial 
(    ) Contato telefônico
(    ) UFC Notícia, 
(    ) Contato SRH, 
(    ) UFC Fax,...
(    ) Página da UFC na internet
(    ) Colegas de trabalho
(    ) Outro, especifique: _______________________________________
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10 Qual a sua opinião a respeito da burocracia envolvida no processo de solicitação 
do auxílio-saúde (forma de pagamento, documentos exigidos, forma de solicitação, 
acesso aos formulários e a legislação)? 

11. O que o tem impedido a sua adesão ao auxílio-saúde? 

(  )  Orçamento familiar não permite a contratação de um plano de saúde, 
mesmo contando com o    recebimento do auxílio-saúde.

(   )  É dependente de plano de saúde de um outro familiar e não compensa 
migrar para um novo plano.

(   ) Não sabia da existência e funcionamento do modelo de auxílio adotado 
na UFC.

(   ) Outro: _____________________________________________________.

Muito obrigado pela cooperação!
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ANEXOS

Anexo A - PORTARIA CONJUNTA SRH/SOF/MP Nº 1, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2009

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA NORMATIVA Nº 3 , DE 30 DE JULHO DE 2009

Estabelece  orientações  aos  órgãos  e 
entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração  Federal  –  SIPEC sobre  a 
assistência  à  saúde  suplementar  do 
servidor ativo, inativo, seus dependentes 
e pensionistas e dá outras providências.

O  SECRETÁRIO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  DO 
PLANEJAMENTO,  ORÇAMENTO  E  GESTÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  e 
considerando  o  disposto  no  Decreto  nº  4.978,  de  3  de  fevereiro  de  2004,  que 
regulamenta o art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em 
vista o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, resolve:

.....

Art. 2º A assistência à saúde dos beneficiários, a cargo dos órgãos e entidades do 
SIPEC, será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma suplementar, 
mediante:

I  -  convênio  com operadoras  de  plano  de  assistência  à  saúde,  organizadas  na 
modalidade de autogestão;

II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde, observado o disposto 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento, quando não adotado 
pelo órgão ou entidade do SIPEC o contido no inciso II deste artigo.

......

§ 4º É facultada aos órgãos ou entidades do SIPEC a contratação de planos de 
saúde que contemplem a cobertura odontológica.
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.....

DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 4º Para fins desta Portaria, são beneficiários do plano de assistência à saúde:

I - na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo 
comissionado  ou  de  natureza  especial  e  de  emprego  público,  da  Administração 
Pública Federal direta, suas autarquias e fundações;

II - na qualidade de dependente do servidor:

a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;

b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos 
critérios adotados para o reconhecimento da união estável;

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável 
reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;

d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez;

e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
dependentes  economicamente  do  servidor  e  estudantes  de  curso  regular 
reconhecido pelo Ministério da Educação; e

f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto 
nas alíneas "d" e "e".

III - pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC.

.....

DO CUSTEIO

Art. 10. O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários constantes 
do art.  4º desta Portaria é de responsabilidade da Administração Pública Federal 
direta,  de  suas  autarquias  e  fundações,  no  limite  do  valor  estabelecido  pelo 
Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão,  condicionado à disponibilidade 
orçamentária, e dos servidores, ressalvados os casos previstos em lei específica.

§ 1º O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades do SIPEC com assistência à 
saúde suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos 
orçamentos.

.....

Art. 11. A contribuição mensal do titular do benefício, destinada exclusivamente ao 
custeio da assistência à saúde suplementar, corresponderá a um valor fixo definido 
em convênio ou contrato,  observado o disposto em cláusulas de convênios,  dos 
regulamentos ou estatutos das entidades.
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.....

DO AUXÍLIO

Art. 26. O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de caráter 
indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o órgão 
ou entidade ofereça assistência direta ou por convênio de autogestão, desde que 
comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar 
que  atenda  às  exigências  contidas  no  termo  de  referência  básico,  anexo  desta 
Portaria.

.....

Art.  27.  Para  fazer  jus  ao  auxílio,  o  plano de  assistência  à  saúde  suplementar, 
contratado  diretamente  pelo  servidor,  deverá  atender,  no  mínimo,  ao  termo  de 
referência básico, anexo desta
Portaria.

Art. 28. O auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e será 
pago  sempre  no  mês  subseqüente  à  apresentação,  pelo  servidor,  de  cópia  do 
pagamento do boleto do plano de saúde, desde que apresentada ao órgão setorial 
ou seccional do SIPEC ao qual está vinculado, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

Art. 29. O auxílio poderá também ser requerido para cobrir despesas com planos de 
assistência odontológica, observadas as regras contidas no art. 26 desta Portaria.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

.....

Art. 31. A partir do exercício de 2010, os recursos orçamentários para o custeio da 
saúde suplementar do servidor serão calculados mensalmente com base no número 
de  beneficiários  (servidor  ativo,  inativo,  seus  dependentes  e  pensionistas) 
devidamente cadastrados no SIAPE e o valor per capita estabelecido pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades do SIPEC ficam obrigados a atualizar o 
módulo de dependentes no SIAPE, e o cadastro dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas titulares dos planos de saúde.

DISPOSIÇÕES FINAIS

.....

Art. 35. O servidor ativo, inativo e o pensionista não inscrito em plano de assistência 
à saúde suplementar, nas condições previstas nesta Portaria, não fará jus ao custeio 
de que trata o art. 10.

Art. 38. A operacionalização dos serviços para fins de aplicação do benefício de que 
trata  esta  Portaria  é  de  responsabilidade  exclusiva  dos  órgãos  e  entidades  do 
SIPEC.
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Art. 39. O órgão ou entidade determinará, para todos os seus servidores, uma única 
modalidade de gestão de saúde suplementar.

Parágrafo único. Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo o disposto 
no artigo 26 desta Portaria Normativa.

Art. 40. Ficam revogadas as Portarias Normativas SRH nº 1, de 27 de dezembro de 
2007 e nº 4, de 24 de junho de 2008.

Art. 43. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DUVANIER PAIVA FERREIRA



99

Anexo B - PORTARIA CONJUNTA SRH/SOF/MP Nº 1, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2009

PORTARIA CONJUNTA SRH/SOF/MP Nº 1, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009
(PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009, SEÇÃO I, PÁG. 91)

Estabelece os valores  da  participação da União no 
custeio  da  assistência  à  saúde  suplementar  do 
servidor e demais beneficiários de que trata a Portaria 
Normativa SRH nº 3, de 30 de julho de 2009.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS, SUBSTITUTA E A SECRETÁRIA DE 
ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto nº 6.929, de 6 de 
agosto de 2009, e considerando o disposto no Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 
2004, que regulamenta o art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na 
Portaria Normativa SRH nº 3, de 30 de julho de 2009, resolvem:

Art. 1º Os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, relativos à participação da União no 
custeio da assistência à saúde suplementar do servidor e demais beneficiários de 
que trata a Portaria Normativa SRH nº 3, de 2009, deverão observar, a partir de 1º 
de janeiro de 2010, os valores per capita constantes do Anexo desta Portaria.

......

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES CÉLIA CORRÊA

ANEXO

FAIXAS
VALOR DO PER CAPITA

POR REMUNERAÇÃO (R$) POR IDADE

0000 - 1499

00 – 18 106,00
19 – 28 111,00
29 – 43 117,00
44 – 58 123,00
59 OU + 129,00
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1500 – 1999

00 -18 101,00
19 – 28 106,00
29 – 43 111,00
44 – 58 117,00
59 OU + 123,00

2.000 – 2.499

00 -18 96,00
19 – 28 101,00
29 – 43 106,00
44 – 58 111,00
59 OU + 117,00

2.500 – 2.999

00 -18 92,00
19 – 28 96,00
29 – 43 101,00
44 – 58 106,00
59 OU + 111,00

3.000 – 3.999

00 -18 87,00
19 – 28 92,00
29 – 43 96,00
44 – 58 101,00
59 OU + 106,00

4.000 – 5.499

00 -18 79,00
19 – 28 81,00
29 – 43 83,00
44 – 58 84,00
59 OU + 86,00

5.500 – 7.499

00 -18 76,00
19 – 28 77,00
29 – 43 79,00
44 – 58 80,00
59 OU + 82,00

7.500 OU +

00 -18 72,00
19 – 28 73,00
29 – 43 75,00
44 – 58 76,00
59 OU + 78,00


