
Proposta de descentralização de recursos do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - Rehuf 
Plano de Investimentos
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Objetivos1

1. Identificar as necessidades prioritárias de investimento, junto aos Hospitais
Universitários Federias (HUFs) da Rede Ebserh, para definição da
descentralização dos recursos do Rehuf, com base em critérios estabelecidos
pelas áreas técnicas, visando o alcance dos objetivos do Programa para o biênio
2019/2020;

2. Consolidar as necessidades prioritárias dos HUFs, estabelecendo um
planejamento das ações estratégicas da Rede Ebserh, para o biênio 2019/2020; e

3. Pactuar com os HUFs as ações, objetivos, metas e resultados esperados, por
meio do “Plano de Investimentos”.
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A proposta estabelece uma lógica de descentralização dos recursos do Rehuf, que
considera as principais necessidades informadas pelos HUFs, com aplicação de
critérios de priorização estabelecidos pelas Diretorias da Ebserh, visando o
atendimento às melhores práticas de gestão, Ensino, Pesquisa e Assistência
hospitalar de qualidade.

Proposta2
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Levantamento de necessidades
Análise e Priorização 

das necessidades

Solicitação junto aos 

hospitais da rede Ebserh 

das principais demandas 

para subsidiar a 

elaboração de um plano de 

investimentos 

Obras

Equipamentos de 
Infraestrutura

Critérios de 

infraestrutura

Critérios de ensino e pesquisa

Critérios de pessoal

Critérios de gestão*

Equipamentos de 
hotelaria hospitalar

Critérios assistenciais*

*Os critérios foram utilizados para ranqueamento dos hospitais, não considerando as demandas em sua individualidade.
** Aplicados apenas às demandas de TI

Consolidação das 
demandas priorizadas e 

definição do cenário  para 
distribuição dos recursos

Consolidação do     
plano de 

investimento

Feita a priorização das 

demandas, será definido, pela 

gestão da Ebserh, o cenário 

de distribuição a partir dos 

recursos orçamentários 

disponíveis

O cenário aprovado será 

comunicado aos HUFs

para a elaboração do 

plano de investimentos 

de sua respectiva 

unidade

Equipamentos de 
TI Critérios de TI**

Equipamento Médico-
hospitalar

Metodologia3
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Obras Equipamentos de 
Hotelaria Hospitalar

Equipamentos médicos 

hospitalares
Equipamentos de infraestrutura

• Critérios definidos pela DAI

• Impacto na assistência (declarado pelo HUF)

• Atendimento aos órgãos reguladores

• Melhoria dos Fluxos Operacionais (mitigação 
de insalubridade e periculosidade)

• Obra estruturante

• Área crítica

• Tipo e situação da obra

• Planejamento assistencial e PDFH

• Necessidade de contratar projetos de 
arquitetura e/ou de engenharia

• Orçamento válido para a licitação

• Quantidade de recursos adicionais 
necessários para o funcionamento do 
serviço (equipamentos, força de trabalho, 
mobiliário, etc).

• Equipamentos fixos 
• Baixa possiblidade de 

incorporação de 
doações

• Baixa possiblidade de 
fornecimento pela 
terceirizada

• Priorização realizada 
pelo próprio HUF

• Política de resíduos

• Complexidade
• Demanda que faz parte 

da lista original de 
levantamentos da 
Engenharia Clínica

• Suporte à vida/Alta 
Criticidade

• Justificativa da aquisição
• Necessidade de 

Infraestrutura
• Nível de prioridade

Metodologia3
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Atenção à Saúde Gestão de Pessoas Ensino e Pesquisa DVPE

• Critérios definidos pelas demais áreas:

• Sustentabilidade de receitas

• Protocolo Clínico e/ou 
Multiprofissional

• Linha de Cuidado

• Protocolo de Acesso

• Monitoramento dos Indicadores de 
Gestão à Vista

• Projeto de Ambiência

• Implantação dos Protocolos Básicos 
de Segurança do Paciente

• Plano de Segurança do Paciente

• Gerenciamento de Riscos

• Monitoramento de DNC

• Contrato SUS Vigente

• Gestão da Clínica

• Necessidade de 
contratação de 
pessoas

• Residência Médica 
e/ou 
multiprofissional

• Graduação de 
Medicina e/ou 
graduação área 
multi

• Pesquisa e inovação 
tecnológica

• Operação na UG 
filial Ebserh

• Desligamento dos 
vínculos precários

• Antiguidade da 
infraestrutura física 
dos hospitais

• Porte hospitalar
• Compromissos 

firmados em 2018

TI

• Utilização do 
domínio 
institucional

• Utilização do e-mail 
institucional

• Rede de 
computadores 
padronizada

• PDTIC publicado
• % de implantação 

do AGHU

Metodologia3
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Pactuação das necessidades prioritárias, com definição dos objetivos, metas e
resultados esperados em cada HUF, através do acordado pelo instrumento:
“Contrato por Objetivos” e utilização dos recursos do Programa REHUF para
reestruturação do HUF.

Pactuar com os HUFs as ações, objetivos, metas e resultados esperados, por meio
do “Contrato por Objetivos”.

Resultados Esperados4



HUF-IFES Tipo Descrição Qtde
 Valor necesssário para 

2019 
ago/2019 set/2019 out/2019 nov/2019 dez/2019

HC-UFU Obras Obra para conclusão do Bloco 8B (Bloco administrativo) 1 4.120.000,00R$                     X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria Balança industrial de piso (plataforma) 1.000kg 1 4.500,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria Balança industrial de piso (plataforma) 300kg 1 1.000,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria Contenedor para resíduos 15 27.000,00R$                           X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria Balança de balção 7 3.500,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria

Balança de precisão, Eletrônica, digital, portátil, capacidade 0,01 a 

400g, sensor de alta precisão com escala de 0,01 em 0,01, display de 

cristal líquido, base inox ou plástico de alta resistência com sistema 

de amortecimento nos pés, prato de pesagem inox 120mm de 

diâmetro, função TARA, desligamento automático, indicador de 

bateria fraca, calibração automática, alimentação por corrente 

elétrica 220V, tamanho (LxAxP) 194x54x210mm, sem capela

3 4.500,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria

Balança pesadora, capacidade 20Kg, precisão de 2g, visor LCD, prato 

inox, pés reguláveis, bateria interna, 220V, função TARA, 

desligamento automático, indicador de bateria fraca, dimensões 

plataforma de pesagem (LxP) 310 x 270mm, dimensões equipamento 

(LxAxP) 420x120x340mm 

10 7.500,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria

Batedeira  planetária semi industrial, Com capacidade para massas 

pesadas, com 8 velocidades, 300W para misturar, bater, amassar e 

sovar todos os ingredientes; trrês tipos de batedores (o GLOBO para 

incorporar ar nas massas leves, a PÁ para misturar massas médias e 

o GANCHO para preparo de massas pesadas).

2 1.400,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos de Hotelaria Carro de transporte para refeições 3 9.550,00R$                             X

HC-UFU Equipamentos Médico-Hospitalares Arco Cirúrgico 1 350.000,00R$                        X

HC-UFU Equipamentos Médico-Hospitalares Aparelho de Raios-X - Móvel digital 1 250.000,00R$                        X

Total: 4.778.950,00R$                     

PLANO DE INVESTIMENTOS

DEMANDAS PRIORIZADAS (2019) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/EXECUÇÃO

Conforme ofício solicita transferência do recurso destinado à ação "Ampliação de áreas de apoio da Radioterapia" no valor de R$ 120.000,00, para a ação " Obra para conclusão do Bloco 8B (Bloco administrativo)" de forma que esta tenha valor 

alocado de R$ 4.120.000,00.

Solicita ainda transferência do recurso destinado às ações "Carro de transporte para roupa limpa", "Carro de transporte para roupa suja" no valor de R$ 2.600,00 e "Carro de transporte para resíduos" no valor de R$ 1.200,00, para a ação " Carro de 

transporte para refeições" de forma que esta tenha valor alocado de R$ 9.550.000,00.



HUF-IFES Tipo Descrição Qtde
 Valor necesssário para 

2019 
ago/2019 set/2019 out/2019 nov/2019 dez/2019

HC-UFU Equipamentos e Softwares de Tecnologia da Informação Microcomputadores 190 665.000,00R$                    X

HC-UFU Equipamentos e Softwares de Tecnologia da Informação Servidores 2 140.000,00R$                    X

HC-UFU Equipamentos e Softwares de Tecnologia da Informação Software 4 50.000,00R$                      X

Total: 855.000,00R$                    

PLANO DE INVESTIMENTOS

DEMANDAS PRIORIZADAS (2019) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/EXECUÇÃO


