
Inf. AEPLAN nº 491/2021  

 

Ref.: Memorandos 03 e 04/2021 - CA/HC 
Suplementação excepcional de recursos 
ao HC - EPIs e abertura de leitos COVID 

 

 
À SG/Comissão de Orçamento e Patrimônio, 

 

Encaminhamos a presente informação com proposta de inclusão na pauta da 

COP, referente às solicitações contidas nos memorandos em referência, elaborados pela 

Coordenadoria de Administração do Hospital de Clínicas - HC, conforme síntese abaixo: 

 

Do histórico e introdução: 

Como já sabido, no contexto da elaboração da Proposta de Distribuição 

Orçamentária, são fixados os valores totais que serão destinados a cada órgão e unidade da 

Universidade, dentro das suas respectivas rubricas, cujas liberações ocorrem mensalmente. 

Ao Hospital de Clínicas, além do repasse dos valores já previstos na Proposta 

Orçamentária elaborada para cada ano, desde o exercício de 2019, são realizados aportes 

diversos ao orçamento, conforme demonstrado a seguir: 

 

 

Da solicitação: 

Por meio dos Memorando 03 e 04/2021 - CA/HC são apresentados 

detalhamentos relacionados aos equipamentos de proteção individual (EPIs) e à operação 

assistencial COVID no HC, respectivamente. 

Acerca dos EPIs, em síntese, o teor do referido memorando destaca que, em 

função das necessidades impostas pela pandemia, o consumo é elevado e, em razão do 

padrão epidemiológico aliado à instabilidade do mercado de insumos, torna-se desejável a 

manutenção de estoques necessários a 90 dias de operação no padrão de consumo 

Valores Nominais

13.458.238,69   13.500.884,19   13.688.838,17   9.986.557,42    13.231.373,82   

09.01.00 Cobertura do Déficit - Aprovado COP -                    -                    11.465.000,00   -                    -                    

09.01.00 Cobertura do Déficit - Antecipado 11/06/21 -                    -                    -                    -                    4.403.298,10     

09.29.02 Transferência para atender o Custeio -                    -                    -                    2.500.000,00     -                    

08.01.00 Antecipação de Emendas Parlamentares -                    -                    2.100.000,00     -                    -                    

09.01.00 Implantes Cocleares - Capital de Giro -                    -                    5.092.725,00     -                    -                    

-                   -                   18.657.725,00   2.500.000,00    4.403.298,10    

-                   -                   -                   12.973.690,49   3.137.292,73    

13.458.238,69   13.500.884,19   32.346.563,17   25.460.247,91   20.771.964,65   

* As doações foram lançadas conforme a execução, em 2021 o recebimento de doações é de aproximadamente R$ 0,725 milhão.  

Custeio - Manutenção

Suplementações Complementares

TOTAL

ATIVIDADE 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Doações COVID-19 (Financeiras) *
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registrado nos meses de referência (abril e maio/2021), indicando a necessidade de R$ 

1.978.677,51 para reabastecimento de itens que acabam em até 90 dias e R$ 2.106.397,80 

para itens que acabam entre 90 e 180 dias. 

Por fim, dada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com tais 

aquisições, solicitam auxílio na busca por financiamento e soluções para o problema, dentre 

as quais sugerem criação de programa institucional para combate ao desperdício de tais 

itens, intensificação de campanhas para angariar doações e compartilhamento do custeio 

com outras unidades que utilizam referidos equipamentos de proteção, concluindo que o 

custeio dos EPIs pela UNICAMP seria uma estratégia salvadora para a continuidade da 

assistência prestada pelo HC.  

Acerca da operação assistencial, são apresentadas as estimativas para 

eventual expansão de leitos COVID, sendo necessário o valor mensal de R$ 917.889,00 para 

a expansão de 10 leitos de UTI-COVID e R$ 734.311,20 para expansão da operação de 10 

leitos de UTI-PÓS-COVID. 

Além disso, relata a inexistência de habilitação vigente junto à SES-SP para 

custeio dos leitos de enfermaria-COVID, acrescentando que a expansão de 36 leitos realizada 

no final de maio/2021 ensejará um dispêndio mensal estimado em R$ 2.069.071,20, sem 

que haja recursos disponíveis no custeio do HC para tal, concluindo pela necessidade de 

encontrar sustentação à operação desses 36 leitos. 

Da análise, providências e encaminhamentos: 

Inicialmente, a respeito dos problemas relatados com os EPIs e das sugestões 

ali elencadas, destaca-se já estar em andamento na administração central tratativas que 

buscam melhores alternativas e formas de atender àquelas sugestões. 

Acerca da situação financeira, a partir da análise do quadro demonstrado no 

tópico da introdução, é possível observar uma redução significativa nos valores recebidos de 

doações destinadas ao enfrentamento da COVID-19, cujos valores recebidos até o momento, 

em 2021, estão em torno de R$ 10 milhões menores do que aqueles registrados em 2020. 

Caso se entenda pela viabilidade, a suplementação do valor solicitado, de R$ 

2,069 milhões mensais, nos próximos 3 meses, para fazer frente às despesas relacionadas 

aos 36 leitos de enfermaria-COVID já implantados, se somados aos R$ 4,4 milhões 

complementares já suplementados neste exercício, colocariam as suplementações 

complementares em patamares condizentes com a redução observada nas doações, sem 

considerar aqui a expectativa de ainda serem necessários valores para custear eventual 

expansão de novos leitos UTI-COVID e UTIS-PÓS-COVID. 

Acrescenta-se a todo o exposto a existência de estudos que estimam um 

déficit do Hospital de Clínicas em valores entre R$ 20 e R$ 25 milhões, dos quais, entende-
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se que R$ 10 milhões estão relacionados à redução nas doações recebidas. O restante do 

valor demanda análise mais aprofundada que permita identificar pontos de otimização e 

adoção de outras providências, na expectativa de que os gastos sejam reduzidos e o déficit 

baixe a patamares de suplementação aqui entendidos como plausíveis. 

Por fim, se aprovada a concessão de recursos solicitada no valor de R$ 2,069 

milhões mensais, indicada no Memo. 04/2021 - CA-HC, enquanto perdurar a pandemia, 

poder-se-ia condicionar a concessão de tais recursos à manutenção de auditoria no Hospital 

de Clínicas, cujos valores necessários à contratação encontram-se previamente orçamentos, 

entendendo que tal serviço possa pontuar os gargalos existentes e indicar possibilidades de 

melhorias em toda a cadeia de compras e gestão de suprimentos do hospital.  

Ante o exposto, submetem-se as solicitações contidas nos memorandos em 

referência à apreciação dessa Comissão. 

            AEPLAN, 24 de junho de 2021. 

 

 

THIAGO BALDINI DA SILVA  

Diretor da Assessoria de 

Economia e Planejamento 

Matrícula 299186 
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO, em
25/06/2021, às 13:23 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
A88EBD27 2E424B0A B6652B92 364C8F67
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