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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sendo a avaliação de desempenho uma ferramenta de gestão indispensável no contexto 

organizacional nas instituições públicas e privadas como instrumento de trabalho que se consolida como 

uma necessidade relacionada ao comportamento ético institucional, especialmente para as organizações 

que atuam com recursos públicos que precisam de transparência, eficiência e eficácia de suas ações, no 

cumprimento de seus objetivos.  

Apresentamos o presente Relatório de Avaliação de Desempenho com informações 

obtidas dos Relatórios de Atividade anuais de 1997, 1998 e de 2008 à 2013. Foram utilizadas 

informações dos exercícios de 1997 e 1998 para demonstrar a evolução das ações e dos recursos 

financeiros do início da instituição da FJMONTELLO, quando o seu único objetivo era o apoio ao Hospital 

Universitário. A série de 5 anos 2008 a 2013 demonstra a evolução. 

A FJMONTELLO tem pautado suas ações sob o amparo legal da legislação que 

regulamenta a atuação das fundações de apoio a Instituições de Ensino Superior e demais legislações 

vigentes, contabiliza seus recursos em observância às normas do Conselho Federal de Contabilidade e ao 

manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social. 

Sendo esta Instituição, declarada de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, 

atende ainda, aos requisitos previstos na legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes ao assunto. 
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HISTÓRICO 

 

A FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO-FJMONTELLO foi instituída em 11 de setembro de 1996, 

através da doação de bens livres de professores, de profissionais do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Maranhão e de cidadãos da comunidade maranhense, visando à melhoria do 

funcionamento do complexo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HU-UFMA. 

Tendo como finalidade precípua gerir os recursos do HU-UFMA, oriundos do Sistema Único de Saúde – 

SUS ou de outras fontes resultantes de assinatura de contratos, convênios e de outros instrumentos 

congêneres, provendo-o de recursos humanos, equipamentos e materiais que se fizerem necessários 

para a manutenção, expansão e melhoria da assistência médico-hospitalar prestada à comunidade 

maranhense bem como dar apoio ao ensino médico, às pesquisas científicas e tecnológicas. 

Ao longo desses dezesseis anos foram feitas seis alterações no Estatuto da FJMONTELLO 

para adequação a legislação vigente e pela necessidade de ampliar sua área de atuação, visando a 

viabilização de recursos financeiros para o cumprimento de seu objetivo. 

Buscando alcançar seus objetivos estatutários, a Fundação Josué Montello vem 

direcionando sua atuação para captação de recursos através de parcerias com o Governo do Estado, 

através de suas Secretarias, para gerenciamento e gestão de projetos, como forma de ampliar a busca 

de recursos necessários para o cumprimento de sua razão existencial, que é o de apoiar o HUUFMA, além 

de garantir a sua manutenção. 

 No cumprimento de seus objetivos estatutários tem viabilizado diversos projetos para a 

Universidade Federal do Maranhão e outras Instituições. 

 

I - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

Com o apoio da FJMONTELLO, desde a sua instituição, viabilizando com recursos de 

projeto, pessoal, materiais, serviços de manutenção, de adequação e ampliação da estrutura física, 

serviços assistenciais e de diagnósticos complementares e aquisição de novos equipamentos para o 

Hospital Universitário, Unidades: Presidente Dutra e Materno Infantil, visando atender as normas das 

legislações vigentes, e, possibilitando uma mudança gradativa no seu perfil assistencial, com a 

implementação e a implantação de novos serviços: Serviço de Litotripsia e Urodinâmica, Serviço de 
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Cirurgia Cardiovascular – Nível I, Serviço de Hemodinâmica/Eletrofisiologia e Cardiologia Clínica, Central 

de Captação Notificação e Distribuição de Órgão se a implantação do Banco de Olhos. Tais ações 

contribuíram para que o HUUFMA obtivesse o credenciamento junto ao Ministério da Saúde como único 

hospital público que realiza cirurgia cardíaca nível II, e como Centro de Referência em Nefrologia, a 

Unidade Materno Infantil é Hospital Amigo da Criança, referência para gestação de risco e Centro 

Nacional de Referência do Ministério da Saúde para a Atenção Humanizada ao RN de Baixo Peso – 

Método Canguru é também 

e pós-graduação, no ensino, na 

pesquisa e na extensão. 

 

I.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Cabe um destaque quanto aos recursos humanos disponibilizados para o HUUFMA, ao 

longo desses anos, que não dispunha de cargos e funções na sua própria estrutura organizacional. O 

HUUFMA foi compelido pelo interesse público e pela relevância das ações e serviços de saúde por ele 

oferecidos viabilizar pela FJMONTELLO, os recursos humanos indispensáveis para o funcionamento de 

seus serviços e para desempenhar o papel estratégico que exerce no Sistema Estadual de Saúde. 

Em 31 de dezembro de 2012, o HUUFMA, contava com uma força de trabalho de 2.879 

(dois mil oitocentos e setenta e nove), profissionais das mais diversas categorias, dos quais 1.366 (mil 

trezentos e sessenta e seis) foram contratados pela FJMONTELLO. Abaixo demonstramos uma série 

histórica de cinco anos, da força de trabalho disponibilizada pela FJMONTELLO para o HUUFMA e para 

outros Projetos. 

 

 

 

 

 

 
 
  

INSTITUIÇÃO/ANO 2008 2009 2010 2011 2012 

Administração da FJMONTELLO 22 35 30 28 33 

Hospital Universitário 1.128 1.150 1359 1.322 1.366 

Outros Projetos 142 562 132 125 147 

TOTAL 1.292 1.747 1.521 1.485 1.546 
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2008 2009 2010 2011 2012

442.650,00 

843.631,99 925.362,89 

1.577.639,19 1.482.117,61 

APOIO HU-UFMA 

 

 

Observa-se um crescimento linear nos últimos cinco anos, justificado pela implantação de 

novos serviços. 

 

I. 3 RECURSOS FINANCEIROS 

 

I. 3.1 Apoios Concedidos 

2 

Com a prestação de serviços, foram gerados recursos que possibilitaram a FJMONTELLO 

adquirir 04 (quatro) imóveis nos exercícios de 2006, 2009 e 2010, no valor total de R$ 435.000,00 

(quatrocentos e trinta e cinco mil reais), destinados a instalação dos serviços: Centro de Referência em 

Oftalmologia, Banco de Tumores do Maranhão e Centro de Prevenção de Doenças Renais. O 4º imóvel foi 

adquirido para a instalação do Centro de Deformidades Crânios Faciais.  

Apoiou o HUUFMA e a UFMA adquirindo materiais, bens e serviços, com recursos 

próprios, nos valores demonstrados a seguir: 
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I. 3.2 Isenções usufruídas 

 

A FJMONTELLO, na condição de entidade de fins filantrópicos, goza de imunidade 

tributária no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, 

atendendo aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação 

pelas autoridades competentes por períodos variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais. 

Em atendimento ao Decreto n° 7.237/10, demonstramos os valores relativos às isenções usufruídas, 

como se devidas fossem, nos exercícios de 2008 a 2012 e correspondem ao montante: 

 

ESPECIFICAÇÃO/ANO 2008 2009 2010 2011 2012 

ISENÇÕES USUFRUÍDAS 
(INSS,SAT e Terceiros) 

4.811.834,76 8.120.404,83 7.811.592,21 9.633.552,24 11.465.479,79 

 
 

 
 

As isenções usufruídas totalizam no período de 2009 a 2012 R$ 37.031.029,07 (trinta e 

sete milhões trinta e um mil vinte e nove reais e sete centavos), do valor acima, na média, 88,51% foram 

referentes à quota patronal, Seguro de Acidente de Trabalho e Terceiros, da folha e do pagamento, da 

prestação de serviços pessoa física para o HUUFMA, despesas estas, que seriam desembolsadas caso a 

FJMONTELLO não fosse portadora do CEBAS. 

 

Os recursos das isenções usufruídas somados aos recursos oriundos do Sistema Único de 

Saúde - SUS, durante muito tempo foram às únicas fontes de financiamento do HU-UFMA, tendo 

permitido o seu funcionamento e a manutenção do padrão de seus serviços, cujas ações assistenciais são 

pautadas na Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, com um intenso trabalho de 
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valorização do profissional de saúde, incluindo capacitação, sensibilização e cuidados, que garantem ao 

usuário qualidade técnica e acolhimento, respeitando os valores individuais. 

 

II – APOIO AOS DEMAIS PROJETOS DA UFMA 

 

No exercício de 2012 foi viabilizada a execução de 22 projetos, no total de R$ 

63.782.809,34 (sessenta e três milhões setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e nove reais e tinta e 

quatro centavos), nas seguintes áreas: 

 

ESPECIFICAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Assistência - telemedicina         1 

Engenharia e arquitetura 3 3 2 2 2 

Ensino à Distância 1 2 2 3   

Ensino – capacitação continuada   1 1 1 2 

Ensino especialização 2 2 1 2 2 

Ensino formação e pesquisa   1 1 1 1 

Ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento Institucional e Assistência 1 1 1 2 2 

Epidemiologia 1 1 1 1 1 

Extensão – atenção ao recém-nascido   5 2 3 5 

Extensão- atenção ao recém-nascido e à mulher   2 2 2 1 

Pesquisa 1 1 1 1 1 

Pesquisa e Extensão Universitária 1 1 1 1 1 

Pesquisa e inovação tecnológica     2 2 2 

Saúde da Mulher Negra 1 1 1 1   

Saúde do Idoso         1 

Vigilância de Saúde 1 1 1 1   

TOTAL 12 22 19 23 22 

 

II. 1 Concessão de Bolsas 

 

Em 2012 foi viabilizado o pagamento de bolsas nas modalidades, ensino extensão 

pesquisa e estágio, conforme abaixo demonstrado: 
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ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

ENSINO 71 

EXTENSÃO 102 

ESTÁGIO 81 

PESQUISA 61 

TOTAL 235 

 

 
 

III - DESEMPENHO OPERACIONAL 

 A Fundação Josué Montello tem apoiado a execução dos Projetos da Universidade 

Federal do Maranhão em todas as Unidades da Federação, inclusive em lugares de difícil acesso, como foi 

o caso dos Projetos de Capacitação de Parteiras Tradicionais, realizado no interior do Estado de 

Amazonas, quando foi necessária a locação de uma aeronave, para transporte das parteiras que se 

encontravam ilhadas em seus povoados e do Curso de Saúde Comunitária em áreas de Reforma Agrária, 

para profissionais dos Estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, quando foram pagas despesas de 

deslocamentos feitos em canoas e em lombo de animais. Disponibiliza sua estrutura e recursos humanos, 

utilizando mecanismos gerenciais ágeis e flexíveis, inclusive a partir de 2012 implantou uma ferramenta 

de gestão e acompanhamento via Web, acessada no link “Conveniar” no site www.fjmontello.com.br, 

onde os Coordenadores dos Projetos tem informações diárias, reais e detalhadas da execução de cada 

Projeto.  

III. 1 – COMPRAS 

 

As compras de bens, materiais e serviços, para execução dos Projetos, são realizadas na 

sua totalidade pela nossa Central de Compras. O coordenador faz a solicitação online e de acordo com a 

origem dos recursos de cada projeto é realizada a licitação na modalidade adequada ou no caso de 

compra direta é publicado no site da FJMONTELLO no link do “Conveniar” as solicitações de propostas. 

Após a apresentação das propostas o coordenador aprova o parecer técnico, online.         
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Abaixo relacionamos as licitações realizadas no período de 2008 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grande volume de licitações realizadas nos exercícios de 2008 e 2009 foi decorrente do 

projeto de Recuperação da Estrutura Física da Sede do Campus Universitário da UFMA e do Programa de 

Reestruturação e Expansão da UFMA – REUNI. 

 

IV – DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

112 

75 

49 54 42 

ESPECIFICAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Pregão eletrônico 32 36 26 37 22 

Concorrência 08 08 02 04 02 

Tomada de preços 03     

Carta convite 01   01 02 

Carona  01 06   

Dispensa 68 30 15 12 16 

TOTAL 112 75 49 54 42 

ESPECIFICAÇÃO 1997 1998 2008 2009 2010 2011 2012 

SUS/MS/FNS 11.219.394,00 12.724.171,00 34.925.758,17 41.028.293,23 43.430.746,09 53.446.692,35 59.804.503,12 

MSAÚDE 
     

2.977.336,82 2.836.967,44 

MEC 
  

16.704.457,89 2.959.824,42 5.993.691,00 707.234,00 508.247,28 

GOVERNO DO 
ESTADO DO 
MARANHÃO 

  
11.528.229,14 39.303.903,78 10.891.732,69 9.299.514,94 6.376.574,18 

FINEP 
    

633.094,50 
 

633.094,50 

DOAÇÃO 700,00 
 

335.260,00 7.310,00 90.325,00 8.737,00 3.000,00 

PNUD 
   

27.500,00 
   

PLAN 
INTERNACIONAL     

19.498,00 
  

ELETRONORTE 
    

12.974,41 49.127,74 58.462,28 

OUTRAS 
RECEITAS 

13.540,00 4.856,00 1.197.766,62 6.136.613,00 3.479.809,55 3.624.507,03 4.269.023,73 

TOTAL 11.233.634,00 12.729.027,00 64.691.471,82 89.463.444,43 64.551.871,24 70.113.149,88 74.489.872,53 
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Analisando-se o total dos recursos financeiros gerenciados nos últimos cinco anos, 

referentes à execução de Projetos para a UFMA e para Órgãos Estaduais em ações na área da educação, 

de tecnologia da informação e gestão e administração de Hospital, verificou-se um crescimento linear, 

com exceção do exercício de 2009, quando a FJMONTELLO viabilizou a inauguração e o funcionamento 

do Hospital Regional de Urgência e Emergência, no município de Presidente Dutra, por um ano. 

 

A título de informação incluímos nas demonstrações acima os dados referentes aos anos 

de 1997 e 1998, quando respectivamente os valores de R$ 11.219.394,00 (onze milhões duzentos e 

dezenove mil trezentos e noventa e quatro reais) e R$ 12.724.171,00 (doze milhões setecentos e vinte e 

quatro mil cento e setenta e um reais) administrados em sua totalidade pela FJMONTELLO, 

representavam a única fonte de recursos para o funcionamento do complexo Hospital Universitário. 

 

No exercício de 2012 a FJMONTELLO administrou 83,39% - R$ 59.804.503,12 (cinquenta 

e nove milhões oitocentos e quatro mil quinhentos e treze reais e doze centavos), dos recursos gerados 

com a realização de atendimentos ambulatórias, de emergência, internações, transplantes e 

procedimentos de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde – SUS, no total de 

1.633.529, no valor de R$ 71.717.709,02 (setenta e um milhões setecentos de dezessete mil setecentos 

e nove reais e dois centavos). 

 

Considerando as informações apresentadas nesta primeira Avaliação de Desempenho 

julgamos ter cumprido com os objetivos e finalidades da FJMONTELLO, demonstrando sua importância 

para o funcionamento do HUUFMA, bem como os relevantes serviços prestados ao Estado do Maranhão e 

demais estados brasileiros onde se desenvolveram projetos apoiados por esta Fundação. 

 

São Luís, 15 de julho de 2013. 

 

Professor Alcimar Nunes Pinheiro 
Diretor Presidente 
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Desempenho Financeiro 


