
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
APRESENTAÇÃO

 

A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta de gestão indispensável no 

contexto organizacional das instituições públicas e privadas, sendo um instrumento de 

trabalho que se consolida como uma necessidade relacionada ao comportamento ético 

institucional, especialmente para as organizações que atuam com recursos públicos, pois 

precisam demonstrar transparência, eficiência e eficácia de suas ações.  

Todavia, em se tratando de uma Fundação de Apoio, a finalidade da Avalição 

de Desempenho é demonstrar os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 

realizados, conforme estabelece o item II do parágrafo 1º do art. 5º do Decreto nº 

7.423/2010.  

Em vista disso, 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. As demonstrações contábeis foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/2012, que aprovou a 

Interpretação Técnica ITG2002 - Entidades sem finalidade de Lucro, combinada com a 

NBC-TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 

Por fim, sendo esta uma Instituição declarada como de Utilidade Pública 

Estadual e Municipal, atende ainda, aos requisitos previstos na legislação pertinentes ao 

assunto. 

Ao longo destes 23 anos de existência, em reconhecimento à sua 

competência, credibilidade pública e atuação na sociedade, a FJMONTELLO, conquistou 

importantes títulos, dentre os quais se destacam: 

 

  Entidade de Interesse Público Estadual; 

  Entidade de Interesse Público Municipal; 



 

 

 
 

 

 

  Entidade Credenciada e autorizada junto aos Ministérios da 

Educação - MEC e de Ciência e Tecnologia e Inovação-MCTI como 

Fundação de Apoio a Universidade Federal do Maranhão e ao 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão-

IFMA; 

  Entidade de Interesse Social (Filantrópica); 

  Registrada no Conselho Regional de Medicina –CRM MA; 

 Credenciada junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico -CNPq; 

 Cadastrada no Conselho Regional de Administração- CRA-MA; 

  Credenciada como Organização da Sociedade Civil junto à 

Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão; 

  Qualificada como Organização Social junto à Secretaria de Estado 

da Saúde. 
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1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

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 do Hospital Universitário 

da Universidade Federal do Maranhão – HU-UFMA.  

                     Soma-se a finalidade precípua de apoio ao HUUFMA, apoiar e 

executar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, 

tecnológico e de inovação, em suas áreas administrativa financeira, técnica e operacional, 

nos campos de atuação de: administração, assistência social, ciência e tecnologia, cultura, 

comunicação, educação, meio ambiente, planejamento, saúde, segurança e tecnologia de 

informação  

Isto posto, ao longo desses vinte e três anos de existência, a FJMONTELLO 

vem atuando na captação de recursos através de parcerias com o Governo do Estado, 

para apoio e gestão de projetos, de forma a ampliar os recursos necessários para o 

cumprimento de sua razão existencial, além de garantir a sua própria manutenção. 

Destarte, no cumprimento de seus objetivos estatutários, tem viabilizado 

diversos projetos para a Universidade Federal do Maranhão UFMA, Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA e outras Instituições. 

No exercício 2018, a Fundação Josué Montello gerenciou recursos 

financeiros no valor de R$ 51.577.201,65 (cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e 

sete mil, duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos) resultantes das assinaturas de 

contratos e convênios com órgãos federais e estaduais, receita de prestação de serviços 

e doações.  
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Área de Atuação Fonte de Financiamento Valor (R$) % 

Educação IFMA/ALCOA 232.869,70 0,45 

Saúde 
MS /UFMA/  

Governo do Estado do MA  
17.414.420,25 33,76 

Medicina Legal 
Governo do Estado do MA/  

DGPC 
1.284.951,92 2,49 

Educação em Saúde MS/FNS/UFMA 5.192.000,00 10,07 

Sustentabilidade Econômica UFMA/INCRA 717.601,15 1,39 

Tecnologia da Informação 
Governo do Estado do MA/  

SES 
3.768.679,69 7,31 

Outras Atividades Diversas 21.609.535,55 41,90 

Doações Vale / Bill / Melina Gates 1.357.143,39 2,63 

Total - 51.577.201,65 100 
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2 APOIOS 

 

2.1  LOGÍSTICO 

 

2.1.1 Viabilização do Funcionamento do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Maranhão – HUUFMA, para o Desenvolvimento de Projetos de Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Desenvolvimento Institucional e Assistência 

 

As ações de apoio da FJMONTELLO desde sua instituição contribuíram para 

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

hospital público apto a realizar cirurgia cardíaca nível II e de Centro de Referência em 

Nefrologia. 

Além disso, a Unidade Materno Infantil foi considerada: 

 

a) Hospital Amigo da Criança; 

b) Referência para gestação de risco; 

c) Centro Nacional de Referência do Ministério da Saúde para a Atenção 

Humanizada ao RN de Baixo Peso – Método Canguru; 

d) Referência estadual nos procedimentos de alta complexidade. 

 

 Por conseguinte, esse aperfeiçoamento é refletido para a melhoria da 

graduação e pós-graduação, do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Em síntese, podemos elencar apoio dispensado com recursos de projetos, 

da seguinte forma: 

 

a) Pessoal, materiais, serviços de manutenção, adequação e ampliação de 

estrutura física, além de serviços assistenciais e de diagnósticos 

complementares; 

b)  Aquisição de novos equipamentos para atendimento da legislação 

vigente e mudança gradativa no seu perfil assistencial, com a 
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implementação e a implantação de novos serviços, ou seja, serviços de 

Litotripsia e Urodinâmica, de Cirurgia Cardiovascular – Nível I, de 

Hemodinâmica/Eletrofisiologia e Cardiologia Clínica; 

c) Implantação do Banco de Olhos da Central de Captação Notificação e 

Distribuição de Órgão.  

 

Cabe ressaltar ainda, que os recursos humanos disponibilizados 

FJMONTELLO para o HUUFMA, ao longo desses anos, puderam garantir o bom 

funcionamento de seus serviços, com foco no papel estratégico que exerce perante o 

Sistema Estadual de Saúde. 

Em tempo, frisa-se que tal apoio permaneceu mesmo após a criação da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, cujo contrato de adesão foi 

assinado com Universidade Federal do Maranhão- UFMA no ano de 2013. Dessa feita, em 

31 de outubro de 2017, o HUUFMA contava ainda com uma força de trabalho de 33 

profissionais de diversas categorias, contratados pela FJMONTELLO.  

De forma a ilustrar os fatos acima expostos, apresentamos a seguir uma série 

histórica (cinco anos), da força de trabalho disponibilizada pela FJMONTELLO, aos 

diversos projetos e ao HUUFMA e sua participação percentual no total dos recursos 

humanos: 

 

INSTITUIÇÃO/ANO 2014 2015 2016 2017 2018 

Hospital Universitário 1.089 520 332 33 6 

Demais Projetos 261 414 558 613 470 

TOTAL 1.350 934 890 646 476 

             % HU 80,67 55,67 37,3 5,11 1,26 
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2.2 FINANCEIRO 

2 

Ao longo dos quase 23 (vinte e três) anos de instituição da FJMONTELLO, 

as receitas operacionais decorrentes do apoio à execução de projetos  da Universidade 
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Federal do Maranhão,  do Governo do Estado do Maranhão  e  de outras instituições, 

possibilitaram a manutenção da Fundação e o cumprimento de seu objetivo estatutário de 

apoio ao HUUFMA, com a aquisição de bens, materiais e serviços, além da cessão de 03 

(três) imóveis para viabilizar o funcionando do Banco de Tumores, do Centro de Prevenção 

de Doença Renal e do Centro de Oftalmologia. 

 

2.2.1 Apoio ao HU e UFMA 

No período de 2014 a 2018 as receitas operacionais, que totalizaram 

R$21.648.996,41 (vinte e um milhões seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e 

noventa e seis reais e quarenta e um centavos), garantiram o funcionamento da 

FJMONTELLO. Do total apresentado, R$ 3.820.926,60 (três milhões oitocentos e vinte mil 

novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), correspondente a 17,65%, foram 

revertidos em favor da UFMA e do HUUFMA, conforme comprova demonstrativos abaixo:  

 

 

ESPECIFICAÇÃO/
ANO 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

RECEITA 
OPERACIONAL 

5.317.317,68 2.941.058,66 3.748.224,54 5.700.238,46 3.942.157,07 21.648.996,41 

APOIO UFMA / 
HUUFMA 

1.334.188,33 971.814,42 676.787,96 397.502,30 440.633,59 3.820.926,60 

% 25,09 33,04 18,06 6,97 11,18 17,65 
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2.2.2 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 a legislação vigente, demonstramos os valores relativos às 

isenções usufruídas, como se devidas fossem, nos exercícios de 2014 a 2018: 
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3.942.157,07

21.648.996,41

1.334.188,33

971.814,42

676.787,96

397.502,30

440.633,59

3.820.926,60

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

APOIO UFMA / HUUFMA RECEITA OPERACIONAL



 

 

 

 

 

12 

ESPECIFICAÇÃO/
ANO 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

HUUFMA 10.159.266,88 6.160.596,76 3.326.112,78 1.527.420,82   21.173.397,24 

Demais Projetos 2.434.865,62 4.904.782,81 5.590.273,88 6.227.419,79 5.482.529,58 24.639.871,68 

TOTAL 12.594.132,50 11.065.379,57 8.916.386,66 7.754.840,61 5.482.529,58 45.813.268,92 

% HUUFMA 80,67 55,67 37,3 19,7   46,22 
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As isenções usufruídas no período de 2014 a 2018 totalizaram R$ 

45.813.268,92 (quarenta e cinco milhões oitocentos e treze mil duzentos e sessenta e oito 

reais e noventa e dois centavos), dos quais, R$ 21.173.397,24 ( trinta e um milhões cento 

e senta e três mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), que 

correspondem à 46,22%,  foram recursos que deixaram de ser desembolsados pelo 

HUUFMA, conforme demonstrado na tabela de recursos humanos, referentes as isenções 

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

e da prestação de serviços pessoa física, recursos que seriam dispendidos.  

 

2.2.3 Antecipação de Recursos 

 

A Fundação tem disponibilizado recursos próprios para o para HUUFMA em 

face do pagamento de despesas com pessoal, encargos, órtese e prótese, considerando que 

46,22%

53,78%

HUUFMA Demais Projetos
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os recursos dos contratos sempre foram insuficientes e as constantes liberações fora do prazo 

legal para pagamento das folhas e encargos sociais.  

Como de praxe, a cada ano com ocorrência de antecipação de recursos, por 

parte da Fundação, firmava-se Termo Aditivo para garantir a cobertura do déficit. Entretanto, 

no exercício de 2014 a FJMONTELLO antecipou ao HUUFMA recursos da ordem de R$ 

5.294.276,55 (cinco milhões duzentos e noventa e quatro mil duzentos e setenta e seis reais 

e cinquenta e cinco centavos), 

Ato contínuo, em fevereiro de 2015 foi celebrado um Termo Aditivo sem a devida 

cobertura financeira. Como resultado, até a presente data o HUUFMA não viabilizou o 

ressarcimento dos recursos disponibilizados, gerando um impacto negativo nas contas da 

Fundação.  

No exercício de 2018 o HUUFMA devolveu parte do recurso antecipado no valor 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) 

 

2.2.4 Adiantamentos 

 
2.2.4.1 Pessoa Física 

Especificamente para atender as despesas com combustível, (com 

prestação de contas ao final de cada adiantamento) para o Projeto “Estudos 

Especializados e Planos Estratégicos com foco na Cadeia Produtiva, como Suporte na 

confecção de Projeto Técnico, acompanhamento à Implementação e Monitoramento de 

Empreendimentos Agroindustriais em assentamentos da Reforma Agrária localizados nos 

Estados do TO, PA, MA, PI e CE das Regiões Norte e Nordeste do Brasil”,  
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3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

No exercício de 2018 a FJMONTELLO apoiou a execução de 45 projetos, 

sendo 20 da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, 13 do Centro de Pesquisa Clínica 

do HUUFMA, 01 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. e 11 

de outras instituições. No exercício de 2018, geriu recursos no valor de R$ 

41.523.192,67(quarenta e um milhões quinhentos e vinte e três mil centos e noventa e dois 

reais e sessenta e sete centavos). 

 

4 PROJETOS APOIADOS 

 

4.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA 

 

1. Estudos especializados e planos estratégicos com foco na cadeia produtiva, como 

suporte na confecção de projeto técnico, acompanhamento à implementação e 

Monitoramento de empreendimentos agroindustriais em assentamentos da Reforma 

Agrária localizados nos Estados do Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará das 

Regiões Norte e nordeste do Brasil 

 

2. Interinstitucional de Qualificação Multiprofissional em Atenção Básica para 

Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS. S-Atenção Básica: 

Desenvolvimento e Aplicação de Jogo Eletrônico como Instrumento de Educação 

em Saúde", visando a realização de um Curso de Especialização Multiprofissional, 

na modalidade a distância, para 2.000 profissionais na área da saúde de nível 

superior. 

 

3. Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade das Maternidades (PMAQ - 

Maternidade): avaliação externa dos serviços que atendem a partos e nascimentos 

no SUS. 
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4. Autoinstrucionais em Gestão Pública em Saúde e S-Gestão: desenvolvimento e 

aplicação de jogo eletrônico educativo como instrumento de educação em saúde. 

 

5. "Autoinstrucionais em Vigilância em Saúde e S-Vigilância em Saúde: 

desenvolvimento e aplicação de jogo eletrônico educativo como instrumento de 

educação em saúde" 

 

6. Programa de Extensão de Qualificação na área de Atenção Básica em Saúde que 

visa a qualificação de 9.000 (nove mil) profissionais selecionados pelas políticas de 

provimento e fixação de profissionais que tenham sido contratados pelos municípios 

ou admitidos como trabalhadores-estudantes bolsistas do Ministério da Saúde - 

Atenção Básica 2015/2018. 

 

7. Projeto de Extensão Telessaúde Brasil Redes no Estado do Maranhão, que visa a 

continuidade das ações dos serviços assistenciais de apoio diagnóstico e 

terapêutico, de formação e educação continuada em saúde, utilizando ferramentas 

do Telessaúde. 

 

8. Projeto de Extensão Telessaúde Brasil Redes no Estado do Maranhão: apoio a 

implantação da estratégia E-SUS/AB em todos os municípios do Estado do 

Maranhão  

 

9. Avaliação do desenvolvimento infantil, capacidade cognitiva, habilidades não 

cognitivas e problemas e transtornos mentais, com foco principal no capital social e 

na capacidade produtiva e para a vida em sociedade. Em diferentes etapas da vida 

o projeto se propõe a avaliar situações como o envolvimento e investimento dos pais 

na educação e estimulação dos filhos, o efeito da escola na redução das 

desigualdades nas habilidades cognitivas e não cognitivas, e da violência social no 



 

 

 

 

 

17 

comportamento e transtornos mentais - Coortes de Nascimento de Ribeirão Preto, 

Pelotas e São Luís. 

 

10. Programa de Qualificação na Área de Atenção Básica em Saúde e S-Atenção 

Básica: desenvolvimento e aplicações de jogo eletrônico como instrumento de 

educação em saúde - Atenção Básica 2018/2020 – LIBRAS. 

 
11. Políticas Antirracistas nas Políticas Públicas do Estado do MA - Realização do 

Colóquio Internacional "Políticas Antirracistas do Mundo" na cidade de Praia/Cabo 

Verde, com caga horária de 1.430 horas, tendo como seguimento o assessoramento 

para a Secretaria de Estado da Educação e para a Secretaria de Estado 

Extraordinária de Igualdade Racial, com vistas à formulação e implementação de 

Políticas Antirracistas no Maranhão e efetivação do Curso de Educação Continuada 

para os Professores e Gestores da Educação Básica e Gestores Públicos da Política 

de Promoção da Igualdade Racial, no total de 500 vagas, na modalidade presencial 

e/ou a distância. 

 

12. Elaboração, Implantação e Gestão de Agroindústrias: geração de emprego e renda 

em áreas de reforma agrária nas regiões Norte e Nordeste do Brasil" 

 

13. Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, com carga horária de 705 

horas, com um total de 15 vagas destinadas a Enfermeiros (as) que atuam em 

hospitais/maternidade do SUS no Estado do Maranhão que aderiram à estratégia 

Rede Cegonha 

 

14. "Avaliação de Perdas Comerciais e Investigações Técnicas de alta complexidade 

no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica da Companhia Energética do 

Maranhão - CEMAR" 
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15. "Infraestrutura Para Consolidação e Expansão da Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação na UFMA - Finep/Infra/2013 - Finep/Infra 2013. 

 

16. "UFMA - Recursos adicionais recomendados na Carta Convite MCTI/FINEP 

01/2014 para conclusão da construção do Núcleo de Gestão e tratamento de 

Resíduos Químicos - RESQUI" - FINEP/INFRA 2014. 

 

17. Implementação do Método Canguru e Acompanhamento de Recém-Nascidos 

egressos de UTI Neonatal - Doação VALE 2017. 

 

18. .Reestruturação tecnológica do Banco de Leite Humano do HUUFMA e Capacitação 

de Profissionais de Saúde para o manejo do aleitamento materno. 

 

19. Atenção integral aos Recém-Nascidos e sua família e Capacitação de equipes da 

estratégia de Saúde da Família. 

 

20. Estratificação de risco orientada em dados para a prematuridade no Brasil: 

desenvolvimento de inovação baseada em aprendizado de máquina para atenção à 

saúde. 

 

4.2 CENTRO DE PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – CEPEC 

 

1. Estudo Imunofenotípico, da proliferação celular e molecular das leucemias no 

Estado do Maranhão – IMOAB. 

 

2. Pesquisa de mutações nos GENES BRAF, Família RAS e outros dos pacientes com 

diagnóstico ou suspeita clínica de neoplasias tireodianas atendidos pela unidade 

hospitalar IMOAB com a participação do Serviço de Endocrinologia do HUUFMA. 
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3. Estudo Imunofenotípico, da proliferação celular e molecular das leucemias no 

Estado do Maranhão - São Rafael. 

 

4. Um estudo multicêntrico para avaliar a segurança e a tolerabilidade em pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica e fração de ejeção reduzida provenientes do 

estudo PARADIGM-HF recebendo LCZ696 em regime aberto" - Estudo 

CLCZ696B2317 

 

5. "Estudo Randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, de grupos paralelos, 

da eficácia e segurança da administração concomitante de Celecoxibe e 

Pregabalina em comparação como monoterapia com Celecoxibe em pacientes com 

dor lombar crônica com componente neuropático - "Protocolo PFIZER nº A0081296. 

 

6. "Efeito do Programa Alimentar Cardioprotetor na redução de eventos e fatores de 

risco na prevenção secundária para doença cardiovascular: Um Ensaio Clínico 

Randomizado"- Estudo HCOR 013/1017/2014 DICA BR 

 

7. "Estudo clínico para comparar o hormônio do crescimento humano recombinante 

Cristália (R-HGH Cristália) versus GENOTROPIN em crianças pré-púberes com 

déficit de crescimento devido à deficiência do hormônio do crescimento"- Estudo 

CRT076  

 

8. Estudo clinico randomizado em cluster para avaliar o uso de práticas baseadas em 

evidências através de uma estratégia multifacetada - Estudo BRIDGE – CV. 

 

9. Estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para 

determinar a eficácia e a segurança da associação de dextrocetamina 1% com 

clonidina 0,03%, gel creme de uso tópico, no tratamento de síndromes de dor 

neuropática - Estudo RELIEVE CRT079. 
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10. Estudo Randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, para avaliar os efeitos 

do Ácido Bempedoico (ETC-1002) sobre a ocorrência de eventos cardiovasculares 

maiores em pacientes com, ou em alto risco de, Doença Cardiovascular e 

Intolerantes a Estatinas – 1002-043-CTA - INST.INV.ADM. 

 

11. Adesão às diretrizes assistenciais de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, 

síndrome coronariana aguda em programa de Boas Práticas em Cardiologia - 

598/SBC. 

 

12. I Registro brasileiro de insuficiência cardíaca - BREATHE – Extensão. 

 

13. Estudo clínico de extensão para avaliar a eficácia e a segurança do uso em longo 

prazo do hormônio do crescimento humano recombinante Cristália (r-hGH Cristália) 

em crianças com déficit de crescimento devido a deficiência do hormônio do 

crescimento que foram tratadas no estudo CRT - 076 - Estudo CRT 086 

 
 

4.3 INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA  

 

1. Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção. 

 

 

5 BOLSAS VIABILIZADAS 

 

No período de 2014 a 2018 foi viabilizado o pagamento de bolsas nas 

modalidades, ensino extensão pesquisa e estágio, conforme a seguir demonstrado: 
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ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 

ENSINO 1.840 1.748 793 461 251 

EXTENSÃO 207 316 683 423 586 

PESQUISA 1.129 794 604 407 166 

TOTAL 3.176 2.858 2.080 1.291 1.003 
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6 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 Ao longo de sua existência a FJMONTELLO tem apoiado a execução de 

Projetos da Universidade Federal do Maranhão, em vários estados da federação, entre os 

quais podemos destacar: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, 

Roraima e Tocantins.  

Desta forma, tem disponibilizado sua estrutura e recursos humanos, 

utilizando mecanismos gerenciais ágeis e flexíveis. Nesse cerne, no ano 2012, implantou 

uma moderna ferramenta de gestão, execução e acompanhamento de projetos via web 

denominada “Conveniar”, acessada por link no site www.fjmontello.org.br, permitindo a 

execução e o acompanhamento online e diário, pelo Coordenador de cada Ação/Projeto.  

49%

21%

30%

ENSINO EXTENSÃO PESQUISA

http://www.fjmontello.org.br/
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7 COMPRAS 

 

As compras de bens, materiais e serviços, para execução das 

Ações/Projetos, são realizadas pela Gerência Operacional, que analisa as solicitações e 

de acordo com a origem dos recursos dando início ao processo de licitação na modalidade 

adequada.  No caso das parcerias regidas pela Lei 8.958/94, é utilizada a Seleção Pública 

baseada no Decreto nº 8.241/2014.  

As compras diretas são publicadas no site da FJMONTELLO no link do 

“Conveniar”. Em todos os casos o Coordenador da Ação/ Projeto aprova o parecer técnico 

online.  

No exercício de 2018 foi realizada a 9ª Alteração do Estatuto Social, aprovada 

pelo Ministério Público Estadual - Notificação Ministerial nº 397/2018. 

 

8 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA    

Em cumprimento às disposições contidas no art. 4ª da Lei 8.958/94, 

inciso de I à V, que dizem respeito às divulgações, em sítio eletrônico, dos instrumentos 

contratuais firmados e mantidos com a FJMONTELLO.  Estas informações estão 

disponíveis no site www.fjmontello.org, em link especifico (portal da transparência). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como demostrado, a FJMONTELLO faz jus a um tratamento tributário 

diferenciado que por sua vez, no âmbito das parcerias firmadas, se reverte em apoio ao 

HUUFMA e a UFMA. 

Dessa forma, no período de 2014 a 2018, o HUUFMA pode contar com uma 

economia da ordem de R$ 21.173.397,24 (vinte e um milhões cento e setenta e três mil 

trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondendo a 46,22%, das 

isenções referentes às despesas com colaboradores e contratos com pessoa física, além 

de atuarmos sempre buscando a máxima eficácia, eficiência e efetividade no que concerne 

às nossas atribuições. 

Não obstante a isso, é importante ser registrado as inúmeras ações da UFMA 

e HUUFUMA, apoiadas por esta Fundação com recursos próprios, totalizando, no período 

em questão, R$ 3.820.926,60 (três milhões oitocentos e vinte mil novecentos e vinte e seis 

reais e sessenta centavos).  

Assim, na certeza do cumprimento dos objetivos e finalidades desta Entidade, 

principalmente no que se refere à qualidade das ações realizadas em parceria com essa 

Universidade e seu respectivo Hospital, bem como nos serviços prestados ao Estado do 

Maranhão e demais estados brasileiros, colocamo-nos, desde já, à disposição para 

avançarmos ainda mais em projetos e ações que viabilizem o desenvolvimento do nosso 

país e proporcionem a melhoria da qualidade de vida da nossa população. 

 

São Luís, -- de junho de 2019 
 
 
 
 

Econ. Maria de Jesus Jorge Torres 
Diretora Presidente 


