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RESUMO 

 

Em julho de 2009, o Núcleo de Formalização e Acompanhamento de Contratos da 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais passava por mudanças estruturais. 

Existia uma situação de profunda desorganização em relação ao gerenciamento dos 

contratos não-onerosos da SES, que em pouco tempo poderia resultar num colapso das 

atividades em virtude da alta demanda de doações de veículos e outros bens móveis 

patrimoniais. Após um breve momento de estudo de caso, foi imediatamente proposto e 

em menos de um mês implementado um procedimento de revisão da rotina de trabalho, 

cujo ponto chave era a adoção de um sistema de gerenciamento de contratos, ainda a ser 

desenvolvido. A idéia era que o sistema proporcionasse ganhos especialmente na 

automatização de rotinas e na segurança das informações, e que pudesse resultar no 

fornecimento de dados gerenciais que dessem subsídio a um novo ciclo de reavaliações 

e mudanças. O resultado inicial foi excepcionalmente bom e, após superar algumas 

deficiências técnicas na linguagem de programação escolhida, o desenvolvedor 

promoveu a incorporação de funcionalidades que tornaram todo o processo muito fácil 

de operar. Ao mesmo tempo o sistema ganhava notoriedade dentro da SES-MG, sendo 

mencionado também fora dela. Após um ano e dois meses de funcionamento, realizando  

vários ajustes e com o conhecimento adquirido pela experiência, o sistema de doações 

possibilitou um salto gigantesco de produtividade e resolveu o déficit tanto gerencial 

quanto operacional do núcleo, possibilitando a inédita adoção de um indicador próprio a 

fim de ingressar no Acordo de Resultados, algo que hoje é realidade.  
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A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA O NÚCLEO DE CONTRATOS  

 

No dia 03 de julho de 2009 o subscritor deste trabalho assumiu a 

responsabilidade de gerenciar a parte de contratos não-onerosos, especificamente os 

procedimentos de formalização de doações de bens móveis e cessões de uso de bens 

imóveis, da Secretaria de Estado de Saúde. Em data não muito anterior, esta tarefa foi 

atribuída à recém-criada Assessoria de Gestão de Consumo, ligada à Subsecretaria de 

Inovação e Logística em Saúde. 

Os procedimentos de doação e cessão de uso, no âmbito da saúde, são  

realizados entre o doador ou cessionário, o Estado de Minas Gerais, e os donatários ou 

cessionários, que em sua grande maioria são municípios, consórcios intermunicipais de 

saúde, associações, e fundações públicas ou privadas. Os bens são veículos, 

equipamentos de uso médico-hospitalar como mamógrafos, termômetros, oxímetros, 

aparelhos de raio-x, dentre outros. Existe também a modalidade de cessão de uso, que 

atinge essencialmente imóveis próprios do Estado, mas que somente poderiam ser 

alienados com autorização legislativa. Esses imóveis são, portanto, cedidos para a 

instalação de farmácias, postos de atendimento, unidades básicas de saúde e hospitais, 

por exemplo. 

Ocorre que, até o ano de 2008, a SES-MG figurava apenas como 

interveniente desses procedimentos. Embora atuasse no processo do início ao fim, não 

possuía competência formal para a assinatura dos contratos, o que era realizado pela 

SEPLAG. Com o advento do Decreto 44.815, de 19 de maio de 2008, a 
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responsabilidade para firmar tais contratos passou a ser da SES-MG. Tal delegação, 

como descrito no preâmbulo do referido diploma legal, objetivava “assegurar maior 

celeridade na tramitação dos processos de doação de materiais permanentes adquiridos 

pela Secretaria de Estado de Saúde”. Na prática, porém, não foi isso que aconteceu. 

A rotina de trabalho não era complicada: consistia, em linhas gerais, 

em organizar documentos numa pasta, colher assinaturas, submeter à apreciação pela 

Assessoria Jurídica, e enviar para publicação na imprensa oficial do Estado. 

Em um primeiro olhar, nada que pudesse resultar em maiores 

problemas. No entanto, diante de uma situação fática de ausência de treinamento dos 

membros da equipe, de critérios específicos para a tomada de providências frente as 

mais diversas situações, a falta de um fluxo de trabalho e, principalmente, o excesso de 

procedimentos – aqui, chamamos de procedimento o conjunto de documentos 

concernentes a um mesmo contrato, organizado em uma pasta individualizada – o 

resultado não foi outro senão uma prestação ineficiente, tanto sob o ponto de vista da 

celeridade quanto sob o ponto de vista da qualidade. 

Embora o Decreto fosse bastante claro ao elencar os atos necessários à 

validação da doação, tais como a confecção de um contrato individualizado, assinado, 

chancelado pela Assessoria Jurídica da SES-MG, publicado na imprensa oficial, 

contendo ainda documentos1 como cópia do RG, CPF e termo de posse do representante 

legal do beneficiário, certidão negativa de débito do INSS, certidão de regularidade 

fiscal do FGTS, cartão de CNPJ, com parecer jurídico aprovando o contrato, dentre 

outros documentos, acontecia com bastante freqüência que os bens fossem entregues 

                                                            
1 A lista completa de documentos necessários à formalização de contratos de doação está no art. 4º do 
Decreto 44.815/08. 
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aos seus donatários sem a devida instrução, faltando documentos ou os mesmos estando 

vencidos (Vale dizer que, para doação a entidades de direito privado, o rol de 

documentos é ainda mais extenso). Não existia o hábito de consultar a lei para a 

conferência de documentos: no máximo, “passava-se o olho” em um checklist precário 

que rodava o setor. 

O resultado é que situações pitorescas e algumas até mesmo trágicas 

aconteciam a todo momento: equipamentos – que eram entregues sem que o processo de 

formalização estivesse concluído – às vezes sumiam das mãos dos beneficiários, 

geralmente municípios. Daí o prefeito solicitava que fosse doada outra unidade 

recusando-se, porém, a assinar o contrato daquela que havia desaparecido; muitas vezes 

o próprio processo desaparecia; ou veículos que, da mesma forma entregues sem 

contrato assinado, recebiam multas, envolviam-se em acidentes, em alguns casos com 

vítimas fatais. Ao apurar as responsabilidades, verificava-se que o veículo ainda estava 

registrado no nome do Estado de Minas Gerais, embora na posse do ente municipal, 

porque a autoridade de trânsito havia se recusado a fazer a transferência por falta de 

lastro documental, ou seja, do contrato assinado e publicado. 

Considerando o tempo em que a SES-MG ainda atuava como 

interveniente, era possível perceber que casos assim arrastavam-se por anos sem que 

nenhuma providência fosse tomada. 

Essa imperfeição na atividade deu-se por vários fatores, dentre os 

quais se destacam a falta de treinamento dos funcionários para a execução desta nova 

tarefa, já mencionado anteriormente, e a não adoção de práticas gerenciais para a 
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administração do volume de trabalho que, de fato, era muito grande para o número de 

pessoas envolvidas no processo. 

Para exemplificar a falta de pensamento gerencial: era comum que o 

gabinete solicitasse variados tipos de informação, especialmente sobre veículos: o status 

de tramitação de todas as ambulâncias Doblò, ou quantos veículos foram doados ao 

município tal nos últimos 3 anos, podem ser apontados como exemplo. 

O que acontecia era que, para atender à solicitação de informações, os 

membros da equipe abriam armários e vasculhavam as centenas de pastas uma por uma, 

até encontrar os contratos que atendessem aos critérios. Assim, a resposta era dada num 

prazo de até duas semanas quando, na verdade, o gabinete precisava da informação 

quase que instantaneamente. 

Fatos como esses eram apenas a ponta do iceberg. Cada dia tinha a sua 

surpresa: apareciam novas situações em que os bens não foram entregues, ou foram 

entregues sem um documento sequer, ou o contrato não estava assinado, ou estava 

assinado no lugar errado, ou o FGTS e INSS estavam irregulares, etc. Em alguns casos, 

o beneficiário não foi contemplado porque dizia deliberadamente que não iria 

regularizar a situação. Também houve alguns casos isolados de fraude de assinatura e 

adulteração de documentos, devidamente encaminhados à Auditoria Setorial. 

Enfim, encontrava-se de tudo. Poucas coisas ainda causavam espanto. 

Some-se a isso o fato de que o telefone tocava a todo momento durante o expediente, de 

pessoas sedentas por informações sobre as doações que receberiam, e que poderiam ser 

das secretarias municipais de qualquer um dos 853 municípios mineiros ou de outros 

400 beneficiários que não fossem municípios. A resposta era quase sempre a mesma: 
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“não é possível responder no momento, anotarei as informações, pesquisarei, e 

retornarei a ligação”. 

Assim, as pendências foram se acumulando, os problemas não eram 

resolvidos, os processos tramitavam com extrema lentidão, e o volume de demandas de 

doação crescia a cada dia. Sem perspectiva de tornar o trabalho superavitário em um 

razoável espaço de tempo em razão do reduzido número de pessoas que compunham a 

equipe, o cenário encontrado há um ano e três meses foi de um verdadeiro caos. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO, OBJETIVOS E RESULTADOS VISADOS 

 

Logo foi percebido que era imprescindível a adoção de recursos 

tecnológicos para superar os dois problemas axiais a serem enfrentados: o volume de 

demandas que, associado a uma rotina ineficiente resultava em um extremo déficit de 

trabalho diário; e a falta de informações gerenciais para atender às demandas dos outros 

setores da SES-MG (normalmente gerentes de projetos estruturadores, como o Viva 

Vida, Saúde em Casa, Urgência e Emergência, Hiperdia, etc.), e que depois vieram a ser 

extremamente úteis para o redesenho de nossos próprios processos. 

Surgiu então a idéia de criar um sistema para cadastramento das 

informações sensíveis dos processos: algo que associasse os destinatários aos bens, 

estes descritos detalhadamente, com número de patrimônio e placa, se veículo, para que 

ao menos o problema do telefone – que ocupava boa parte do expediente dos 

funcionários – e da informação às áreas solicitantes fosse resolvido. 

Também era necessário que houvesse algum tipo de automação para 

que se reduzisse o tempo gasto em atividades extremamente repetitivas: por exemplo, se 

naquele tempo houvesse uma demanda para doação de 100 ambulâncias a 100 

beneficiários distintos, digitava-se um por um todos os ofícios solicitando documentos a 

serem enviados. Não é preciso dizer que uma atividade realizada dessa maneira 

consome grande parte do tempo útil do servidor, fora o fato de ser extremamente 

alienante. 
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Então, era imperativa a implementação de um sistema que servisse de 

solução, considerando a necessidade de controle e automação da atividade 

desempenhada. 

Depois de funcionando, havia uma expectativa que o sistema 

viabilizasse a consecução dos seguintes objetivos: 

 

1. A quantidade de erros de tramitação seria reduzida ao mínimo 

possível, pois haveria maior controle dos passos que eram 

dados; 

2. Haveria uma maior rastreabilidade dos atos referentes à rotina 

de trabalho, vez que os acessos dos servidores da equipe de 

trabalho seriam identificados por login e senha; 

3. Haveria pleno acesso a qualquer informação de maneira 

tabulada, vez que poderiam ser gerados relatórios em tempo 

real da atividade desenvolvida; 

4. O processo de automação proporcionaria um ganho 

excepcional de tempo, pois ações como o preenchimento de 

um contrato poderia ser realizada em apenas um clique; 

5. Teríamos uma noção exata do volume de informações, que 

serviriam de subsídio para o planejamento estratégico do setor. 

Vale lembrar que, naquele momento, não conseguíamos sequer 
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mensurar a quantidade de pastas sob a responsabilidade do 

setor2. 

                                                            
2 Nos dias atuais, com o sistema em pleno funcionamento, contamos mais de 13000 processos 
cadastrados.  
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O PÚBLICO ALVO DO PROJETO 

 

O projeto tinha como público alvo, em primeiro lugar, os servidores 

da equipe que operacionalizaria o sistema de doações, trazendo agilidade nos processos 

e segurança de dados. Em seguida, apontamos como beneficiados em segundo plano 

todos aqueles que interagem diretamente com o nosso setor, vale dizer, outros setores da 

Secretaria de Saúde, como a Assessoria Jurídica, o Gabinete do Secretário, a 

Subsecretaria de Inovação e Logística, a Auditoria Setorial e o Núcleo de Patrimônio, 

além de outros entes jurídicos aos quais as doações formalizadas em nossa Assessoria se 

destinam.  

 Em última análise, poderemos apontar a população como 

beneficiária em terceiro plano, que usufruirá de maneira mais célere de seu direito 

difuso à saúde, considerando que a redução nos prazos de tramitação e adoção de 

padrões de excelência refletirá em bens (sobretudo veículos e equipamentos para 

consultas) sendo liberados para o uso em um prazo mais curto. 
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A CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

A idéia de criação e o efetivo desenvolvimento do sistema de 

gerenciamento é obra do servidor que subscreve este trabalho. Após pesquisar sobre 

como seria desenvolvido o aplicativo, optei por conjugar um aplicativo que funcionasse 

em Access3 e utilizasse a linguagem VBA4. A opção por esta plataforma foi 

influenciada por dois fatores cruciais: um é a necessidade de algo que estivesse em 

funcionamento o quanto antes, mesmo que com poucas funções, pois cada dia perdido 

significaria uma nova pilha de pastas sobre a mesa de trabalho; o outro era a deficiência 

técnica do servidor em qualquer linguagem de programação que, apesar de manusear 

computadores há muito tempo, nunca foi nenhum expert em programação, 

especificamente. Assim, muito mais lógico adotar uma solução que não exigisse a 

escrita em código puro, que me retornasse resultados rápidos, e que tivesse disponível 

farta documentação para consulta. 

Após isso, foi apresentada a proposta de desenvolvimento à chefia 

imediata, com informações detalhadas sobre as possibilidades futuras. A chefia, então, 

aderiu de plano ao projeto. 

                                                            
3 Aplicativo componente da Suíte Office da Microsoft. 
4 Visual Basic for Applications – Linguagem de programação integrada aos aplicativos do Microsoft 
Office. 
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AÇÕES E ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISDOA 

 

É verdade que muitas das funcionalidades que estão agregadas ao 

SISDOA5 não foram pensadas desde o início, mas foram a resposta às necessidades 

oriundas de experiências vividas ao observar as necessidades do dia-a-dia. Sobre sua 

evolução e adição de novas funcionalidades, falaremos mais à frente. 

Naquela etapa inicial do projeto, a preocupação era fundar uma 

estrutura de armazenamento de informações o mais completa possível, pensando em 

uma escalabilidade futura. Já existia um desejo de que, no futuro, o SISDOA abrangesse 

todas as necessidades de automação de tarefas do setor, por isso era importante definir 

quais eram as informações relevantes a serem armazenadas no banco de dados. 

À propósito, para proporcionar o acesso simultâneo de vários usuários 

ao sistema, optamos por utilizar uma estrutura back-end6 de banco de dados relacionais, 

que é acessada através de um aplicativo cliente, instalado na máquina do usuário. À 

medida que eram adicionadas funcionalidades ou corrigidas as que já existiam, a nova 

versão do cliente era disponibilizada na rede, de forma que os usuários do sistema 

poderiam copiar para seus computadores a fim de utilizar as novas funções. 

                                                            
5 O nome do Sistema de Gerenciamento de Doações e Cessões de Uso da SES‐MG (SISDOA) surgiu de 
forma espontânea entre seus usuários. 
6 A expressão “banco de dados back‐end” serve para designar um banco de dados que é acessado 
externamente por um aplicativo, normalmente dentro de um modelo servidor‐cliente, em que os dados 
sensíveis ficam armazenados em um arquivo único, que pode ser acessado simultaneamente por vários 
usuários. 
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A primeira versão do SISDOA7 entrou em efetivo funcionamento no 

dia 5 de agosto de 2009, depois de pouco mais de 30 dias de desenvolvimento. A cada 

um dos membros da equipe de trabalho foi dado um login e uma senha para que 

pudessem operá-lo, sendo em seguida instruídos sobre o modo de funcionamento. Esta 

primeira versão foi disponibilizada com as seguintes funcionalidades: cadastrar 

processos, cadastrar beneficiários, pesquisar processos, gerar capas, preenchimento de 

contratos e visualização detalhada de informações (vide figura 1, pg. 35). 

O cadastro de processos (vide figura 2, pg. 36) consiste em reunir as 

informações principais sobre o procedimento: sua natureza, quem era o beneficiário, a 

origem do recurso, a ano de início da tramitação, quem era o demandante, qual a 

finalidade, além de dados específicos sobre os bens em questão, como descrição sucinta, 

patrimônio, valor e placa (se veículo). Se o beneficiário ainda não estiver em nosso 

banco de dados, há uma tela para cadastro de novos beneficiários como CNPJ, 

endereço, nome, RG e CPF do responsável legal.  Todas essas informações são de vital 

importância, pois algumas delas figurarão na capa do processo e no corpo do contrato, 

além de servirem como filtro para a funcionalidade de pesquisa. 

Após a realização do cadastro, o sistema gera uma capa. 

Anteriormente, as pastas eram armazenadas separadas unicamente pela Gerência 

Regional de Saúde (GRS) a que pertenciam, sem qualquer outro critério. Era apenas 

escrito à tinta o nome do beneficiário na capa, o que muitas vezes dificultava encontrar 

um determinado procedimento que se estava procurando. O novo modelo de capa 

proposto (vide figura 3, pg. 37) contempla as informações principais, tais como o bem 

                                                            
7 Atualmente está disponível para uso a 74ª revisão do aplicativo cliente do SISDOA. Esta quantidade de 
versões justifica‐se pela resolução de problemas técnicos, e acréscimo de funções ao longo do projeto. 
Em alguns momentos mais críticos, chegavam a ocorrer três atualizações num único dia. 
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objeto da doação ou cessão, o beneficiário, o município e GRS ao qual este pertence, 

além de ter um aspecto visual mais organizado. Importante ressaltar que a informação 

principal era o número do processo, que era gerado no momento do cadastramento, o 

que permitiu individualizar as pastas de maneira mais criteriosa. Cada cadastramento 

gerava um número de 14 dígitos, dispostos na forma MMMM.AAAA.T.SSSSS, em que 

“M” representam os quatro últimos dígitos do código do município (segundo dados do 

IBGE), “A” representa o ano de início de tramitação, “T” o tipo de procedimento, e “S” 

um número seqüencial.  

No princípio, este critério de geração de número de processo – 

inspirado em modelos judiciais – recebeu muitas críticas de outros setores relacionados 

ao nosso, por ser mais complicado do que o que a situação pedia. Porém, após um 

tempo de experiência e adaptação à nova forma, a conclusão foi que ele de fato foi de 

grande valia, pois em si mesmo já ajudava a evitar enganos oriundos da massificação do 

trabalho. Digo, numa situação prática, se fosse necessário dar ênfase na tramitação de 

todos os procedimentos iniciados em 2008, ou pertencessem ao município de Belo 

Horizonte (0620), ou tivessem a natureza de doação de bens móveis (código 1), bastaria 

separar as pastas, pois a informação já estava diretamente na capa, agilizando o 

trabalho. 

A pesquisa de processos permitia localizar, utilizando-se de filtros, as 

informações principais referentes aos procedimentos. Essa ferramenta foi de vital 

importância para satisfazer à necessidade de informar aos interessados por qual fase de 

tramitação estava se passando. Conforme já dito, a demanda de informações por 

telefone era muito grande, e não raras vezes as pessoas que ligavam não sabiam dar 

informações claras sobre o que estavam procurando. Por exemplo, nossos interlocutores 
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perguntavam “Fiquei sabendo que haveria uma doação de um freezer horizontal para o 

nosso município tal, gostaria de saber como estão os andamentos”. Diante do volume de 

processos, tanto os acumulados ao longo do tempo quanto os novos, seria impossível 

determinar com precisão do que se tratava, antes que houvesse essa ferramenta que 

passou a permitir o filtro por município, beneficiário, número de processo, natureza do 

processo, ano de cadastramento, dentre outros critérios (vide figura 4, pg. 38), para que, 

por aproximação, se chegasse à informação pretendida. Assim, estaria eliminado mais 

um fator que dificultava o bom andamento da rotina do setor, posto que não mais seria 

necessário empregar tempo em pesquisas manuais de informações. 

Assim que uma solicitação de doação ou cessão de uso chegava ao 

ambiente de trabalho, a primeira providência a ser tomada era solicitar ao beneficiário o 

envio dos documentos obrigatórios e a assinatura do contrato, através de ofício enviado 

pelos Correios. Acontecia que o preenchimento manual de um contrato, a partir de uma 

minuta pré-aprovada pela Assessoria Jurídica, em muitas oportunidades acabava 

resultando em erros capitais, tais como a troca do nome do beneficiário, ou o número de 

seu documento de identidade, ou mesmo o somatório do valor do contrato. Assim, se 

fazia necessária a correção do erro e o reenvio para assinatura por parte do beneficiário. 

Todo esse processo de oficiar o beneficiário e receber a resposta demorava muito mais 

do que gostaríamos. Algumas vezes 15 dias, outras 30 dias ou até mais, sendo certo que 

algumas nunca chegavam.  Por isso foi escolhido os erros no preenchimento do contrato 

como primeira dificuldade a ser combatida. 

Como havia minutas diferentes para procedimentos de doação e 

cessão de uso, (além de outras formas de alienação ou transferência de posse que o 

sistema abrange, mas que comentaremos apenas em linhas gerais) a solução adotada foi 
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criar a função de “gerar contrato” (vide figura 5, pg. 39), que, com apenas um clique, 

preencheria com os dados da doação ou cessão os modelos pré-construídos no 

Microsoft Word (vide figura 6, pg. 40). Assim, foram reduzidos drasticamente os erros 

de preenchimento dos dados de CNPJ, nome do responsável legal, valor da doação, 

dentre outros, pois estes dados eram extraídos automaticamente do SISDOA, bastando 

imprimir em três vias e anexar ao ofício de solicitação. 
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O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISDOA 

 

Seguiu-se a essa fase inicial de funcionamento uma revisão dos planos 

de gestão: agora já possuíamos uma perspectiva de tornar o trabalho superavitário em 

um futuro próximo, posto que um tempo precioso já era economizado pela geração 

automática de contratos e pela possibilidade de pesquisa. Como já tínhamos tido um 

pontapé inicial muito bem sucedido, a palavra de ordem era identificar os pontos a 

serem combatidos no intuito de reduzir ainda mais o tempo desprendido em atividades 

repetitivas, além de reavaliar a qualidade do trabalho desenvolvido. 

Assim, os meses de setembro, outubro e novembro foram dedicados à 

criação de novas funcionalidades, das quais podemos destacar: 

  A criação de uma calculadora de dígito verificador de 

CNPJ. Quando recebíamos os Termos de Baixa Patrimonial8 

do núcleo de patrimônio, a informação vinha incompleta, 

faltando um dos dois dígitos verificadores do número de 

CNPJ. Sem esse número, não era possível cadastrar um novo 

beneficiário no SISDOA, uma vez que este verifica a validade 

do número digitado. Como o método de cálculo dos dígitos 

verificadores é o conhecido “módulo 11”, adicionamos essa 

                                                            
8 Documento emitido a partir do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. 
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funcionalidade para auxiliar no cadastro de novos 

beneficiários9. 

  A criação de formulários de tramitação externa. Como é 

comum que as pastas transitem por vários setores da SES-MG, 

como Assessoria Jurídica, Gabinete, arquivo da Av. Churchill, 

Gerência de Contabilidade, Núcleo de Patrimônio e, nos caos 

de imóveis, a Diretoria Central de Gestão de Imóveis da 

SEPLAG, foi necessário tomar um maior controle dessas 

informações, a fim de se soubesse exatamente que dia e quem 

foi o responsável por enviar as pastas para os setores 

mencionados. Foi criado então um formulário para seleção e 

envio das pastas, segundo a sua numeração individual, gerando 

um memorando de envio que enumerava quais pastas estavam 

sendo enviadas, discriminadas por sua natureza, numeração 

única e beneficiário. Vale dizer que essa atividade também era 

feita de forma manual, e passou a ser executada com poucos 

cliques. Naturalmente, foi criado também um formulário para 

recebimento de processos, que mais tarde possibilitou a 

produção de importantes dados estatísticos sobre o prazo 

médio de tramitação em cada setor externo ao nosso. 

  Geração automática de ofícios e memorandos: Depois de 

haver criado a estrutura básica para geração de memorandos e 

ofícios, igualmente a partir de modelos no Word, o próximo 

                                                            
9Hoje essa função perdeu a sua aplicabilidade, pois foi solicitado à Coordenação Geral do SIAD que 
alterasse o sistema de forma a exibir corretamente a totalidade do número do CNPJ. 
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passo dado foi estender à geração de ofícios e memorandos de 

conteúdo geral, mas especialmente ao ofício inicial de 

solicitação de documentos. Assim, foi criado um outro 

formulário específico para esse fim, em que era possível 

selecionar quais os documentos ainda estavam pendentes para 

a formalização do contrato. 

  Armazenamento digital dos principais documentos 

exigidos ao trâmite. Um dos grandes problemas na demora da 

tramitação era o envio incompleto dos documentos 

necessários. Muitas vezes vinha o contrato assinado, mas 

ausentes as cópias do RG, CPF e termo de posse dos 

representantes legais, em sua maioria, prefeitos. Assim, demos 

início à implementação da idéia de digitalizar esses 

documentos que não perdem a validade10, a fim de que 

pudéssemos ter fácil acesso a eles, sem precisar solicitá-los 

todas as vezes que uma nova doação ou cessão de uso estava 

para acontecer. Apenas com essa iniciativa, eliminou-se a 

necessidade de solicitar praticamente a metade dos 

documentos11 elencados no Decreto, em caso de beneficiários 

de direito público. Bastava imprimir os arquivos em PDF, 

cujos links ficavam na página de informações detalhadas do 

procedimento (vide figura 6, pg. 40). Em pouco tempo foi 

                                                            
10 Exceção para a o termo de posse de prefeitos e presidentes de associações e fundações, que 
obedecem ao prazo do mandato. 
11 Não valia a pena digitalizar a Certidão Negativa de Débito do INSS e de Regularidade Fiscal do FGTS, 
pois estas ficavam desatualizadas muito rapidamente. 
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possível reunir os documentos atualizados dos 853 municípios 

mineiros, além de vários outros beneficiários habituais não-

municípios, como os Consórcios Intermunicipais de Saúde, a 

FHEMIG, a FELUMA e a FUNED. 

  Geração automática de extratos de publicação: Por 

determinação expressa contida no Decreto 44.815/08, a 

responsabilidade pela publicação no órgão oficial do Estado 

era da SES-MG. Havia um sério problema tanto operacional 

quanto qualitativo, nesse aspecto. Além de ser uma atividade 

extremamente trabalhosa, da mesma forma que no 

preenchimento manual de contratos, estava sujeita a erros, o 

que gerava muitas vezes a nulidade da publicação e o 

retrabalho. Com vistas a efetuar uma publicação de qualidade e 

sem erros, consultamos o manual disponibilizado em apostila 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, adotando 

a partir de então todos os critérios para uma publicação válida. 

Descobrimos que era necessário adicionar um novo campo em 

nosso banco de dados, a saber, a data de assinatura. Assim, 

quando um procedimento já estava regularmente instruído e 

assinado, ou seja, pronto para publicação, o servidor usuário 

do SISDOA abria um formulário para informar a data de 

assinatura (que permite inclusive registrar a informação em 

massa, com validade para vários procedimentos em apenas um 

clique). Em seguida, bastava abrir outro formulário e 
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selecionar os processos pelos seus números, gerando assim 

várias publicações de forma simultânea. 

Nesse ínterim, o SISDOA ganhou certa notoriedade na SES-MG, pois 

proporcionou um grande salto de qualidade e eficiência em relação à situação anterior. 

Dentro de uma perspectiva de reavaliação do papel do sistema na atividade da 

Assessoria de Gestão de Consumo, elevamos à categoria de principal objetivo o 

cadastramento de absolutamente todas as pastas sob nossa responsabilidade, mesmo as 

que já tivessem tramitado em sua totalidade, localizadas em nossos armários e no 

Arquivo da SES-MG, na Av. Churchill, sem que houvesse perda de desempenho da 

atividade rotineira. 

Para isso, foi autorizada a incorporação à nossa equipe operacional de 

mais cinco funcionários oriundos da MGS. Esta equipe, que antes contava com apenas 

oito pessoas, passou a contabilizar treze. 

Agora o foco já não estava mais na automação das atividades. A esta 

altura, com a rotina do dia-a-dia resultando em uma atividade bastante superavitária – as 

enormes pilhas de trabalho foram gradualmente desaparecendo das mesas – 

precisávamos melhorar a qualidade da informação, a fim de podermos analisar com 

inteligência os dados que lá estavam. 

Foi então que mais três funcionalidades gerenciais foram adicionadas 

ao longo do mês seguinte, além de mais duas operacionais: 

  O arquivamento em caixas, no mezanino e no arquivo da 

Av. Churchill: Como estávamos cadastrando muitos 
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processos inertes, os quais não precisaríamos tramitar, à 

exceção de algumas situações excepcionais12, entendemos por 

bem informar no sistema o número da caixa em que as pastas 

poderiam ser encontradas, caso precisássemos dela. Foi criado 

este formulário, que ao final geraria uma página com o visor13 

e uma listagem, que era impressa e deixada no topo da 

respectiva caixa. 

  A restrição à movimentação do arquivo do mezanino: Em 

nosso prédio, na rua Sapucaí, 429, ocupamos uma sala 

localizada entre o térreo e o primeiro andar, que chamamos 

Mezanino. Lá estão vários armários onde guardamos nossas 

pastas ainda em atividade de tramitação. Em um dado 

momento, restringimos o acesso ao local apenas a um servidor 

da nossa equipe, responsabilizando-o pela entrega e 

recebimento (em caso de devolução) das pastas. Assim, 

somente o seu perfil possui acesso ao formulário de atribuição 

de responsabilidades, que funciona com um check-in e check-

out das pastas. Foi a forma encontrada para responsabilizar 

individualmente o servidor da nossa equipe, diante de um 

quadro de algumas ocorrências de sumiço de pastas. 

  Exportação de todos os dados para planilhas de Excel: Foi 

criada a possibilidade de exportar todos os dados para uma 

                                                            
12 Podemos apontar como exemplo de situações excepcionais os pedidos feitos pela Auditoria Setorial e 
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na apuração de denúncias de irregularidades na 
utilização de bens públicos por parte dos beneficiários. 
13 Assim é chamado o rótulo de unidades de armazenamento, segundo as normas de biblioteconomia. 
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planilha do Excel, discriminada por processos e bens, 

beneficiários, arquivo de caixas e histórico do mezanino. 

Somente a opção de exportar os dados de processos e bens 

resulta em uma planilha de 54 colunas e mais de 60000 

registros. Com essa quantidade de dados, tornaram-se 

possíveis vários malabarismos estatísticos, utilizando gráficos 

e tabelas dinâmicas. 

  A criação de uma planilha para o Tribunal de Contas: 

Segundo o mandamento legal, a SES-MG também era 

responsável por informar ao Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais a efetivação das doações e cessões de uso. 

Diante dessa necessidade, criamos uma função para gerar uma 

planilha que listasse as doações ou cessões de uso 

finalizadas14 ao longo do mês, nos moldes que nos foram 

apresentados para atender aos padrões do TCE-MG. 

  A criação de uma funcionalidade de geração de Nota 

Técnica individualizada: O Decreto 44.815/08, em seu art. 4º 

§ 1º inciso XI, estabelece que deve constar do processo de 

doação o seguinte documento, in verbis: 

“documento firmado pelo doador contendo identificação, 

finalidade, especificação, quantidade, valor estimado, 

motivação e demonstração do interesse social da doação, sua 

oportunidade e convenio sócio-econômica em relação a outra 

forma de alimentação;” 
                                                            
14 Considera‐se finalizada uma doação ou cessão de uso cujo processo contenha todos os documentos 
obrigatórios e o contrato tenha sido assinado e publicado. 
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Ultrapassada a questão léxica, em que interpretamos convenio 

(sic) e alimentação por, respectivamente, conveniência e 

alienação, o entendimento foi que tal determinação estaria 

plenamente atendida se produzida nota técnica atendendo aos 

requisitos formais do inciso. Entretanto, elementos como 

identificação, especificação, quantidade e valor estimado são 

intrínsecos a cada bem, não sendo viável fazer de outra forma 

senão a automática. Criamos assim, uma função para gerar 

uma nota técnica a partir de dados estáticos – notadamente as 

razões para a escolha da doação em detrimento de outras 

formas de alienação – e dados dinâmicos, como beneficiário, 

descrição, patrimônio e valor do bem. 

Finalmente, após seis meses de trabalho, tínhamos uma atividade 

viável, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência e excelência. O SISDOA já possuía 

muitas funcionalidades e os usuários já estavam bastante habituados ao uso. 
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RECURSOS UTILIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISDOA 

 

Recursos humanos: Os servidores que já trabalhavam no setor, em 

adição aos cinco contratados da MGS. Antes os membros da equipe agiam segundo 

orientações difusas, agora são capazes de seguir protocolos, compreender fluxogramas e 

interpretar a legislação. Há também que se fazer menção também à chefia imediata e 

superior, que encamparam as nossas idéias e nos apoiaram no que lhes era possível; 

Recursos materiais e tecnológicos: O investimento em infra-

estrutura na sala da Assessoria de Gestão de Consumo, especificamente a instalação de 

cabeamento estruturado para ligação dos computadores, já que a rede wireless não 

estava mais sendo eficiente. Além disso, depois de um ano de trabalho, o líder do 

projeto recebeu um novo desktop de alto desempenho, após utilizar por este período o 

seu notebook pessoal, que tinha uma capacidade de processamento contributiva ao 

ensejo de rápido desenvolvimento do SISDOA; 

Recursos financeiros: zero. Além dos recursos materiais e humanos, 

não houve gasto com treinamento de funcionários, aquisições, ou com o desenvolvedor 

do sistema. A forma de superação da deficiência técnica na linguagem de programação 

foi superada com o estudo de material fartamente disponível na internet. Dessa forma, 

não é possível mensurar despesas financeiras, pois mesmo os recursos materiais 

descritos no item anterior já estavam no almoxarifado da SES, não tendo sido 

adquiridos para atender especificamente a essa finalidade. 
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A SITUAÇÃO ATUAL 

 

Observando sob uma ótica ideal, podemos dizer que o procedimento 

de doação individual acontece segundo os passos a seguir enumerados: 

1. Recebemos a autorização de doação, consubstanciada no 

Termo de Baixa Patrimonial recebido da Gerência de Logística 

e Manutenção; 

2. Cadastramos um novo processo no sistema, em seguida 

imprimindo os documentos que já possuímos e solicitando os 

que ainda não possuímos, inclusive o contrato assinado; 

3. Após a conferência de documentos, submetemos para parecer 

jurídico; 

4. Submetemos para assinatura pelo Secretário de Saúde, ou 

pessoa por ele designada; 

5. Enviamos para publicação no órgão de imprensa; 

6. Enviamos para finalização patrimonial; 

7. Enviamos para baixa contábil; 

8. Procede-se o arquivamento. 

Naturalmente, cada um desses passos possui uma série de 

desdobramentos e minúcias. Algumas delas foram desenvolvidas textualmente aqui, 

outras não. O que importa demonstrar é que hoje o SISDOA representa uma iniciativa 

de muito sucesso na gestão da informação, no aumento da eficiência e na adoção de 
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critérios de excelência na prestação do serviço público. Os expressivos resultados 

apresentados podem ser traduzidos em um melhor acesso da população à saúde, 

considerando que a melhoria da prestação da nossa atividade, que é uma atividade meio, 

resulta em bens colocados à disposição da população em um prazo mais curto. 

Após ter recém completado um ano, o sistema continua a funcionar de 

maneira estável, tendo passado por algumas provas de fogo em decorrência da 

necessidade de respostas rápidas às demandas geradas pelos projetos estruturadores da 

SES-MG, comentados no tópico a seguir. 
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SITUAÇÕES CRÍTICAS E DADOS CONCRETOS 

 

Em determinados momentos o SISDOA foi submetido a alguns testes 

de estresse (assim como seus usuários) quando na ocorrência de algumas demandas de 

doação extremamente significativas em matéria de volume de trabalho, e que tinham em 

comum o prazo para finalização: “o quanto antes”.  

Numa delas, para atender à demanda do Canal Minas Saúde, 

iniciamos os trabalhos para formalização de 853 doações de TVs 32”, uma para cada 

município mineiro. Obviamente não conseguimos efetuar todas as doações de uma só 

vez, afinal, cada município é uma realidade diferente. Entretanto, toda a parte 

burocrática de autuação de processos, impressão de documentos (estamos falando na 

impressão de mais de 16000 páginas) e numeração, pode ser feita em pouco mais de 

uma semana de trabalho, algo que seria absolutamente impensável caso feito à mão 

contrato por contrato, ofício por ofício. 

Logo depois, em 15 de dezembro, o Projeto Viva Vida solicitou a 

doação de 868 kits de práticas educativas sexuais, que também tiveram o mesmo 

tratamento. Vale dizer que, em casos especiais como esses não era realizado o 

cadastramento unitário, mas sim um cadastramento em massa realizado pelo 

desenvolvedor do SISDOA, que envolvia também a geração de capas, ofícios, contratos 

e impressão de documentos de forma automatizada. 

Recentemente, com a aproximação do período de vedação de 

transferência voluntária de recursos por força da lei eleitoral, a pressão pela finalização 
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dos trâmites de doação de diversos bens foi muito grande. Houve a necessidade de 

empenhar temporariamente toda a Assessoria de Gestão de Consumo (quase 40 

servidores) nas atividades de doação. Foi o maior estresse ao qual o sistema já foi 

submetido, e que inclusive afetou o desempenho da rede de computadores da SES. Para 

se ter uma idéia, apenas na véspera da data limite, dia 2 de julho de 2010, publicamos 

238 processos referentes a 1790 bens, cuja soma de valores resultava na cifra de R$ 

19.023.563,77. 

Comprovada a escalabilidade do sistema, escusada a questão do 

tráfego de dados na rede de computadores. 

Abaixo, alguns dados atualizados em 08/10/2010 sobre o SISDOA: 

  43 usuários cadastrados (contra um número inicial de 9); 

  Mais de 17 mil bens publicados após a entrada em 

funcionamento do sistema, distribuídos em 3372 processos 

(Considerados 360 dias entre 07/07/2009 e 02/07/2010). 

Aumento de 955% se comparado aos anos de 1990 a 2008, 

em que a média anual era de 323,84 publicações; 

  Total de 64.118 bens registrados, distribuídos em 13.065 

processos, num valor total de R$ 398.121.588,56. 

  1100 ofícios e 451 memorandos assinados apenas no ano de 

2009 (média de aproximadamente 15 por dia, considerando 22 

dias úteis por mês); 

  2563 documentos digitalizados, entre CNPJ, termo de posse, 

RG e CPF; 
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  1379 beneficiários cadastrados, sendo a grande maioria deles 

municípios mineiros e entes da administração pública direta e 

fundacional. 
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PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO 

 

Acreditamos que o sistema esteja atingindo o seu limite de saturação 

na forma em que ele foi concebido. Estamos nos aproximando dos 100.000 registros, e 

sabemos que o Access não é um banco de dados robusto o suficiente para lidar com 

volumes acima destes, especialmente porque agora passamos a ter responsabilidades em 

indicadores do Acordo de Resultados. É imperioso olhar para frente no sentido de 

garantir num futuro breve e a continuidade dos trabalhos. Em virtude dos dados gerados 

pelo SISDOA, foi possível estabelecer indicadores para a entrada do Núcleo de 

Contratos no programa de recompensas por produtividade do Governo de Minas, o que 

deu nova motivação aos membros da equipe de trabalho.  

Existe uma proposta em migrar o SISDOA para um ambiente de 

computação em nuvem. Acontece que, ao pesquisar as soluções para implementação do 

sistema em Access e VBA, o desenvolvedor acabou se interessando por estudar bancos 

de dados SQL e a plataforma .NET da Microsoft. Assim, é possível sonhar com um 

projeto de integração com os bancos de dados oficiais do Estado (como o SIAD), 

totalmente operacionalizado pela World Wide Web, em que se reduziria a zero a 

utilização de papel, substituído por documentos digitais com assinatura digital, e  a 

informação estaria disponível para beneficiários e cidadãos com atualizações em tempo 

real.  

É dessa maneira que visualizamos o bom uso da tecnologia atuando na 

promoção da cidadania e em defesa do planeta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, sem deixar de observar o aprendizado adquirido através das 

ações corretivas demonstradas ao longo desse trabalho, acreditamos que existe uma 

lição que supera toda a técnica. É a disposição para reaprender a enxergar todas as 

coisas; é ter uma perspectiva cognoscitiva, como sobejamente martelaram Immanuel 

Kant e Renèe Descartes; é perceber que o Estado passa por uma mudança de 

paradigmas na administração pública, pautada em primeiro lugar pela eficiência; enfim, 

é considerar a resposta “Porque sempre foi assim” simplesmente inaceitável. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Figura 1. Tela inicial do SISDOA, na última versão do aplicativo cliente. (r74) 
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Figura 2. Tela de cadastro de novo processo. 
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Figura 3. Capa do processo, gerada a partir de um modelo. 
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Figura 4. Tela de pesquisa de processos. 
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Figura 5. Exemplo de contrato gerado pelo SISDOA. 
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Figura 6. Tela de informações detalhadas do processo. 


