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INFORMATIVO CGUMS 
Um boletim mensal oferecido a você 

 EDIÇÃO Nº 7 2021/JUL 

OPERAÇÃO SOS-SAÚDE 

 

  
 

A Controladoria-Geral da União (CGU) participou, nesta quarta-feira (04/08), da Operação SOS-Saúde. O 

trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB), teve como 

objetivo desarticular organização social (OS) atuante na área da gestão hospitalar especializada na prática 

de condutas potencialmente ilícitas, como falsificação de documentos, dispensa irregular de licitação, 

peculato e organização criminosa. 

As investigações tiveram origem no relatório de auditoria de avaliação, elaborado em 2017 pelas servidoras 

Lisandra Felix e Tatiana Popia, cujo objeto auditado consistia  na gestão terceirizada do Hospital Regional 

Dr. José Simone Netto (HRJSN), em Ponta Porã (MS), o qual era administrado à época pelo Instituto Gerir.  

Na ocasião, foram constatadas irregularidades em diversas contratações realizadas pela OS no período 

auditado de 08.08.2016 a 31.07.2017, culminando na instauração de Inquérito Policial em 14 de fevereiro 

de 2019 para apurar os fatos. 

O Instituto Gerir, embora formalmente sem finalidade lucrativa, crescera exponencialmente desde a sua 

fundação em 2011 em Goiânia (GO), passando a administrar diversas unidades de saúde espalhadas por 

vários Estados da Federação (MS, PB, SP, BA, GO, MT), o que implicou o aporte de vultosos valores 

financeiros (quase R$ 1 bilhão entre 2014 e 2019). 

A Operação é particularmente relevante pois envolve uma prática que está se disseminando no país: a 

transferência da gestão de hospitais para organizações sociais. 

 Visite nossa página na intraCGU  

 

Atividades Iniciadas 

No mês de julho, iniciamos novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

Inep #995653 
Avaliação sobre Processo de realização do Saeb 

2021 
Leandro 

Funasa, Incra e Ibama #998315 
Monitoramento: análise do Plano de Providências 

Permanente 
Djalma 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/cgu-pf-e-rfb-combatem-crimes-com-recursos-destinados-a-gestao-hospitalar
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms
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Resultados e Benefícios  

No mês de julho, a CGU/MS concluiu as seguintes ações de controle: 

 NOTA TÉCNICA Nº 1965/2021/NAC1-MS/MATO GROSSO DO SUL – Avaliação sumária sobre a 

organização e preparação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS em face da Covid-19 

(#936671). 

 NOTA TÉCNICA Nº 1966/2021/NAC1-MS/MATO GROSSO DO SUL - Avaliação sumária sobre a 

organização e preparação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS em face da Covid-

19 (#936670). 

Iniciadas em 26.02.2021 e realizadas respectivamente pelos servidores Paulo Ito e Lisandra Felix, sob 

a supervisão do servidor Leandro Sá, os trabalhos fizeram parte de um esforço em nível nacional da CGU 

para apurar as capacidades e preparativos das Universidades e Institutos Federais de Ensino quanto ao 

enfrentamento à COVID-19, focando-se em sete dimensões estruturantes. 

 

Clipping 

   

 
04.08.21 

PF faz operação em vários estados contra grupos suspeitos de desviar 

recursos de hospital de MS 

   

 
04.08.21 

Instituto 'ganhou hospital' de Reinaldo para desviar dinheiro em MS, aponta 

investigação da PF e CGU 

 

 

Servidores em Férias 

 

 

Servidor Período 

 

GERALDO 30/8 a 03/9 

GILBERTO 17 a 31/8 

TATIANA 09 a 13/8 

RENATO 30/8 a 03/9 

 

 

Aniversariantes do Mês 

 

AGOSTO 

 

06 – Tatiana  10 – Volney  13 – Daniel Dias 

 
SETEMBRO 

03 – Lisandra  18 – Paulo  19 – Gustavo 

   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=2066205&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000634&infra_hash=258cca0c7160e19e5ce5aa10608346e9c773a292612d04e4b17b07d5dbaf5c1e
https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=2066205&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000634&infra_hash=258cca0c7160e19e5ce5aa10608346e9c773a292612d04e4b17b07d5dbaf5c1e
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/08/04/pf-faz-operacao-em-varios-estados-contra-grupo-suspeito-de-desviar-recursos-de-hospital-de-ms.ghtml
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/08/04/pf-faz-operacao-em-varios-estados-contra-grupo-suspeito-de-desviar-recursos-de-hospital-de-ms.ghtml
https://midiamax.uol.com.br/policia/2021/operacao-contra-desvios-na-saude-e-deflagrada-pela-policia-federal-em-ms
https://midiamax.uol.com.br/policia/2021/operacao-contra-desvios-na-saude-e-deflagrada-pela-policia-federal-em-ms
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Resumo das Ações 

 

O Informativo CGUMS disponibiliza mensalmente o Painel de Ações PO 2021 com tarefas e 

projetos de trabalho concluídos e em andamento, associando os respectivos servidores à força de 

trabalho despendida em 2021. A intenção é informar e compartilhar o desenvolvimento e o 

cumprimento de nossas ações a todos. 

 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EZTBAg8rhZ5OmDyJZYDg7v4BX0Fgb2VNNXMQ3tkFZLXYEw?e=7e9xcI
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EdaKnhkfiJlCmwecvcFfXGoB0ZAuXlePArTrrGI4ZrX5vA?e=FuqqJa

