
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta Avaliação de Desempenho tem o 

condão de demonstrar a relevância da 

Fundação Josué Montello - FJMONTELLO na 

gestão administrativa e financeira dos recursos 

necessários para viabilização da execução dos 

projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico, 

tecnológico e estímulo à inovação, das 

instituições por ela apoiadas. 

Nesse passo, procuramos demonstrar, 

também, os ganhos de eficiência obtidos pelas 

instituições apoiadas, na gestão dos projetos 

realizados com a colaboração da Fundação, 

conforme estabelece o art. 5º, §1º inciso II, do 

Decreto nº 7.423/2010, que regulamenta a Lei nº 

8.958/1994.  

Por certo, a FJMONTELLO tem pautado 

suas ações sob o amparo legal da legislação que 

regulamenta a atuação das Fundações de Apoio 

e demais legislações aplicáveis. Nessa 

perspectiva, é sobremodo importante destacar 

que no exercício de 2020 foi realizada a décima 

alteração no Estatuto Social (aprovada pelo 

Ministério Público Estadual - Notificação 

Ministerial nº 37/2020), para incluir nos seus 

objetivos sociais a gestão de Fundo 

Patrimoniais, em consonância com a Lei 

13.800/2019. 

Por fim, frisa-se que as demonstrações 

contábeis da Fundação 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. Além disso, por ser uma Instituição 

declarada como de Utilidade Pública Estadual e 

Municipal, atende, ainda, aos requisitos 

previstos na legislação pertinente ao tema. 
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01 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

 

A Fundação Josué Montello - FJMONTELLO 

foi instituída em 11 de setembro de 1996, por 

meio da doação de bens livres de professores, 

de profissionais do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Maranhão e de 

cidadãos da comunidade maranhense, visando 

a melhoria do funcionamento do complexo do 

Hospital Universitário da Universidade Federal 

do Maranhão – HU-UFMA.  

Soma-se à finalidade precípua de apoio 

ao HU-UFMA, 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 quatro 

anos de existência, a FJMONTELLO vem 

atuando, também, na captação de recursos 

através de parcerias para a execução de 

projetos com outras instituições públicas e 

privadas, de forma a ampliar os recursos 

necessários para o cumprimento de sua razão 

existencial, além de garantir a sua própria 

manutenção. 

Em reconhecimento à sua competência, 

credibilidade pública e atuação na sociedade, a 

FJMONTELLO, conquistou importantes 

qualificações e registros, dentre os quais 

podemos destacar: 

 

 Entidade de Interesse Público Estadual; 

 Entidade de Interesse Público Municipal; 

 Certificada como Entidade de Interesse 

Social (Filantrópica); 

 Credenciada junto ao MEC e Ministério de 

Ciência e Tecnologia como Fundação de 

Apoio à Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA e ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA; 

 Credenciada junto à Secretaria de Estado 

da Saúde do Maranhão, com o objetivo de 

proporcionar a celebração de parceria 

entre a Administração Pública, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução 
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de finalidades de interesse público e 

recíproco; 

 Registrada no Conselho Regional de 

Medicina – MA; 

 Credenciada para Importação pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico / CNPq; 

 Credenciada junto ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, para fins de 

recebimento e gerenciamento de 

recursos oriundos de pessoas jurídicas de 

direito privado, destinados ao apoio a 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação; 

 Cadastrada junto ao Conselho Regional 

de Contabilidade do Maranhão; 

 Cadastrada junto ao Conselho Regional 

de Administração do Maranhão;  

 Qualificada como Organização Social pela 

Secretaria Estadual de Saúde do 

Maranhão. 

 

Assim, no exercício 2020, a Fundação 

Josué Montello gerenciou recursos financeiros 

no valor de R$ 25.326.459,63 (vinte e cinco 

milhões trezentos e vinte e seis mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e três centavos) resultantes das 

assinaturas de contratos, convênios e termos de 

colaboração com órgãos federais, estaduais, 

municipais e instituições privadas, os quais 

podem ser melhor visualizados a partir da 

Tabela 01 e Gráfico 01 . 

 

TABELA 01 - Recursos gerenciados pela FJMONTELLO no exercício 2020   

Área de Atuação Fonte de Financiamento  Valor (R$)  % 

Saúde 

Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde Universidade Federal do 

Maranhão 
854.150,00  3,37 

Governo do Estado do Maranhão 18.018.907,67  71,15 

Prefeitura Municipal de São Luís 621.267,70  2,45 

Universidade Federal do Maranhão, Ministério Público do Trabalho 427.757,16  1,69 
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Educação em Saúde 
Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Universidade Federal do 

Maranhão 
1.467.663,00  5,79 

Assistência Social Governo do Estado do MA 622.981,28  2,46 

Tecnologia da 

Informação 

FAPCEN - Fundação de Apoio a Pesquisa do Corredor de Exportação Norte 5.000,00  0,02 

FIEMA Federação das Indústrias do Maranhão 17.000,00  0,07 

Equatorial Maranhão 511.045,42  2,02 

Outras Atividades 

Governo do Estado do Maranhão 1.880.127,72  7,42 

Instituições Privadas 865.766,70 3,42 

Laboratórios diversos 34.792,98  0,14 

TOTAL 25.326.459,63  100,00 

Fonte: Própria 

 
 

GRÁFICO 01 - Recursos gerenciados pela FJMONTELLO no exercício 2020 

 
Fonte: Própria 
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02 - APOIOS 

 

 
LOGÍSTICO 

 

Viabilização do Funcionamento do 

Hospital Universitário da Universidade Federal 

do Maranhão – HU-UFMA, para o 

desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento 

institucional e assistência, até o exercício de 

2017. 

A gestão administrativa e financeira dos 

recursos do HU-UFMA pela FJMONTELLO, desde 

sua instituição, contribuiu para a obtenção do 

credenciamento junto ao Ministério da Saúde 

como Hospital Público apto a realizar Cirurgias 

Cardíacas - 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. 

 

Tenha-se presente que esse 

aperfeiçoamento é refletido para a melhoria da 

graduação e da pós-graduação, bem como do 

ensino, da pesquisa e da extensão, diante do 

papel estratégico que o HUUFMA exerce 

perante o Sistema Estadual de Saúde.  

Em síntese, podemos elencar as ações de 

contratação de pessoal, aquisição de materiais, 

bens e serviços, manutenção, adequação 

predial e de equipamentos e ampliação de 

estrutura física, consequentemente dos 

serviços assistenciais e de diagnósticos 

complementares, permitindo uma mudança 

gradativa no seu perfil assistencial, com a 

implementação e a implantação de novos 

serviços, tais como: 

 

a) Litotripsia e Urodinâmica, Cirurgia 

Cardiovascular – Nível I, 

Hemodinâmica/Eletrofisiologia e 

Cardiologia Clínica; 
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b) Implantação do Banco de Olhos da Central 

de Captação, Notificação e Distribuição de 

Órgãos.  

 

Tenha-se presente que tal apoio 

permaneceu mesmo após a criação da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 

cujo contrato de adesão foi assinado com a 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA no 

ano de 2013. Dessa feita, em 31 de outubro de 

2017, o HU-UFMA contava ainda com uma força 

de trabalho de 33 profissionais de diversas 

categorias, contratados pela FJMONTELLO.  

De forma a ilustrar os fatos acima 

expostos, a Tabela 02 e os Gráficos 02 e 03 

apresentam uma série histórica (cinco anos) do 

percentual total de recursos humanos 

disponibilizados pela FJMONTELLO ao HU-UFMA 

e aos demais projetos desenvolvidos em 

parceria com outras instituições. 

 

 
 

TABELA 02 - Percentual total de recursos humanos disponibilizados nos últimos 5 anos  

INSTITUIÇÃO/ANO 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospital Universitário 332 33 21 21                                         21 

Demais Projetos 558 613 332 321 287 

TOTAL 890 646 353 342 308 

             % HU 37,3 5,1 5,9 6,1 6,8 

Fonte: Própria 

 
 
 

 GRÁFICO 02 - Comparativo de recursos humanos disponibilizados nos últimos 5 anos 

 
Fonte: Própria 
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GRÁFICO 03 – Representação dos recursos humanos disponibilizados nos últimos 5 anos 

 
 Fonte: Própria 

 

 

FINANCEIRO 

Ao longo dos 24 (vinte e quatro) anos de 

instituição da FJMONTELLO, as receitas 

operacionais decorrentes do apoio para a 

viabilização da execução dos projetos da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA, 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 Hospital Universitário -

HU, com a aquisição de bens, materiais e 

serviços. Com o objetivo específico de viabilizar 

o funcionamento do Banco de Tumores, do 

Centro de Prevenção de Doença Renal e do 

Centro de Oftalmologia, a Fundação Josué 

Montello adquiriu, ainda, 03 (três) imóveis e fez 

a cessão gratuita de uso dos mesmos ao 

Hospital Universitário. 

Com isso, o volume de atendimentos à 

população pôde ser ampliado e o espaço para o 

desenvolvimento de pesquisas aperfeiçoado. 

Nesse cerne, cumpre destacar que apenas com 

as cessões dos imóveis, a Fundação abdica 

anualmente de cerca de R$350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) em aluguéis. 

 

APOIO AO HU E UFMA 

No período de 2016 a 2020, as receitas 

operacionais totalizaram R$ 19.416.058,06 

(dezenove milhões quatrocentos e dezesseis mil 

cinquenta e oito reais e seis centavos), 

16,86%

83,14%

HU/UFMA Demais Projetos
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garantindo o funcionamento da FJMONTELLO. 

Desse total, o valor de R$ 2.177.848,22 (dois 

milhões cento e setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), foi 

revertido em favor da UFMA e do HU-UFMA, 

conforme comprovam os demonstrativos da 

Tabela 03 e Gráfico 04 que se seguem:  

 
 

 
TABELA 03 – Receitas operacionais nos últimos 5 anos (R$) 

ESPECIFICAÇÃO/ANO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

RECEITA 

OPERACIONAL 
3.748.224,54 5.700.238,46 3.942.157,07 3.498.996,99 2.272.938,35 19.162.555,41 

APOIO UFMA / 

HUUFMA 
676.787,96 397.502,30 440.633,59 370.890,90 292.033,47 2.177.848,22 

% 18,06 6,97 11,18 10,60 11.56 11,37 

Fonte: Própria 

 

 

GRÁFICO 04 – Receitas operacionais nos últimos 5 anos (R$) 

 
Fonte: Própria 
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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 aprovação pelas autoridades 

competentes por períodos variáveis de tempo e 

a eventuais lançamentos adicionais. Em 

atendimento à legislação vigente, a Tabela 04 e 

os Gráficos 05 e 06 demonstram os valores 

relativos às isenções usufruídas, como se 

devidas fossem, nos exercícios de 2016 a 2020: 

 

TABELA 04 – Isenções usufruídas nos últimos 5 anos (R$) 
ESPECIFICAÇÃO/ANO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

HUUFMA 3.326.112,78 1.527.420,82 0,00  0,00 0,00 4.853.533,60 

Demais Projetos 5.590.273,88 6.227.419,79 5.482.529,58 4.587.730,76 3.351.465,23 25.239.419,24 

TOTAL 8.916.386,66 7.754.840,61 5.482.529,58 4.587.730,76 3.351.465,23 30.092.952,84 

% HUUFMA 37,3 19,7  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Própria 

  

 

GRÁFICO 05 – Isenções usufruídas nos últimos 5 anos (R$) 

 
 Fonte: Própria 
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GRÁFICO 06 – Representação percentual das isenções usufruídas nos últimos 5 anos 

 
Fonte: Própria 

 

 

As isenções usufruídas no período de 

2016 a 2020 totalizaram R$ 30.092.952,84 (trinta 

milhões noventa e dois mil novecentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e quatro 

centavos), dos quais, no período de 2016 e 2017, 

o valor de R$ 4.853.533,60 (quatro milhões 

oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e 

trinta e três reais e sessenta centavos), foram 

recursos que deixaram de ser desembolsados 

pelo HUUFMA, referentes ao pagamento da 

quota patronal, seguro de acidente de trabalho 

e terceiros, da folha e do pagamento e da 

prestação de serviços pessoa física. 

 

ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS 

 

A Fundação disponibilizou recursos próprios 

para o HU-UFMA, em face da necessidade do 

pagamento de despesas com pessoal, encargos, 

órtese e prótese, considerando que os recursos 

eram liberados com atraso e insuficientes para a 

cobertura das despesas do HUUFMA, sendo este 

déficit coberto com a assinatura de aditivo.  

HUUFMA
16,13%

Demais Projetos
83,87%

HUUFMA Demais Projetos
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 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 não foi 

celebrado o Termo Aditivo para a cobertura do 

déficit.  

No exercício de 2018 o HU-UFMA devolveu 

parte do recurso antecipado no valor de R$ 

2.319.444,36 (dois milhões trezentos e dezenove 

mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta 

e sei centavos), restando ainda um saldo devedor 

de R$ 2.974.832,19 (dois milhões novecentos e 

setenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais 

e dezenove centavos), gerando um impacto 

negativo nas contas da Fundação.  
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03 - RESULTADOS OBTIDOS 
 

 
 

PROJETOS APOIADOS E VIABILIZADOS 

 

A Fundação Josué Montello viabilizou, em 

2020, a execução de 41 (quarenta e um) 

projetos de ensino, pesquisa, extensão e 

desenvolvimento institucional, nas áreas de 

conhecimento como administração; assistência 

social; ciência e tecnologia; saúde; cultura; 

educação; tecnologia da informação, por meio 

de mecanismos ágeis e flexíveis, 

disponibilizando ferramentas de gestão que 

permitem a celeridade, segurança e 

transparência a todo o processo de gestão. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - 

UFMA 

 

I. Infraestrutura para Consolidação e 

Expansão da Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação na UFMA; 

II. Avaliação de Perdas Comerciais e 

Investigações Técnicas de alta 

complexidade no Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica da Cemar; 

III. Projeto de Extensão Telessaúde Brasil 

Redes; 

IV. Avaliação do Desenvolvimento Infantil, 

Capacidade Cognitiva, Habilidades não 

Cognitivas e Transtornos Mentais; 

V. Reestruturação Tecnológica do Banco de 

Leite Humano do HUUFMA e Capacitação 

de Profissionais de Saúde; 

VI. Atenção integral aos Recém-Nascidos, suas 

Famílias e Capacitação de Equipes; 

VII. Estratificação de Risco Orientado em Dados 

para a Prematuridade no Brasil; 

VIII. Elaboração, Implantação e Gestão de 

Agroindústrias; 

IX. Curso de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica; 

X. Estudos sobre Compostos Intermetálicos 

Nanoestruturados; 

XI. Programa de Qualificação na Área de 

Atenção Básica em Saúde: 

Desenvolvimento de Aplicações e Jogos 

Eletrônicos; 

XII. Capacitação em Atenção sobre a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência; 

XIII. Capacitação e Assistência Técnica para 

Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico; 
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XIV. Cooperação durante o Estado de 

Emergência Pública Causado pela 

Pandemia da Covid-19 – Canopus; 

XV. Cooperação durante o Estado de 

Emergência Pública Causado pela 

Pandemia da Covid-19 – Makro; 

XVI. Cooperação durante o Estado de 

Emergência Pública Causado pela 

Pandemia da Covid-19 – Inocêncio G. de 

Oliveira; 

XVII. Cooperação durante o Estado de 

Emergência Pública Causado pela 

Pandemia da Covid-19 – Rolim Machado. 

 

CENTRO DE PESQUISA CLINICA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DO HU-UFMA/CEPEC 

 

I. Estudo Imunofenotípico, da Proliferação 

Celular e Molecular das Leucemias no 

Estado do Maranhão – IMOAB; 

II. Pesquisa de mutações nos GENES BRAF, 

Família RAS e Outros; 

III. Estudo Imunofenotípico, da Proliferação 

Celular e Molecular das Leucemias - São 

Rafael; 

IV. Brazilian Intervention to Increase Evidence 

Usage in Practice - Estudo BRIDGE – CV; 

V. Estudo RELIEVE CRT079 para o Tratamento 

de Síndromes de Dor Neuropática; 

VI. Estudo para Avaliar os Efeitos do Ácido 

Bempedoico (ETC-1002); 

VII. Programa de Boas Práticas em Cardiologia;  

VIII. I Registro brasileiro de insuficiência 

cardíaca - BREATHE – Extensão; 

IX. Estudo Clínico de Extensão para Avaliar a 

Eficácia e a Segurança do Uso, em Longo 

Prazo, do Hormônio do Crescimento 

Humano; 

X. Coração Bem Cuidado; 

XI. Efeito do Programa Alimentar Brasileiro 

Cardioprotetor na Redução de Eventos e 

Fatores de Risco na Prevenção Secundária 

para Doença Cardiovascular; 

XII. Estudo Cobalt; 

XIII. Estudo Clínico Parachute. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA 

I. Oferta e Aplicação de Testes de Acesso aos 

Diplomas DELF/DALF no Estado do 

Maranhão; 

II. A Importância Socioeconômica do 

Agrobalsas para o Estado do Maranhão. 

III. Sistema Mobile Integrado à Infraestrutura 

Web para a Expoindústria. 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 

MARANHÃO 

 

I. Qualificação e Aperfeiçoamento da Gestão 

do Sistema Único de Saúde no Estado do 

Maranhão; 

II. Qualificação e Aperfeiçoamento Técnico 

da Atenção Primária em Saúde; 

III. Ações construtivas para o fortalecimento 

da Vigilância Sanitária e Saúde do 

Trabalhador. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

 

I. Implantação de Equipe Multidisciplinar 

junto à Central Integrada de Alternativas 

Penais. 

 

SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

 

I. Implantação do Complexo Logístico e 

Cultural do Maranhão. 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

I. Apoio para a Regularização Fundiária 

para Habitações de Interesse Social no 

Estado do Maranhão. 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DO MARANHÃO - CAEMA 

I. Apoio ao Desenvolvimento Institucional 

da Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão com a 

Implantação do Programa Mais 

Saneamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

 

I. Cadastramento da População de São 

Luís na Atenção Primária. 
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04 - BOLSAS VIABILIZADAS 
 

No período de 2016 a 2020 foram 

viabilizados pagamentos de bolsas nas 

modalidades ensino, extensão, pesquisa e 

estágio, conforme demonstrado na Tabela 05 e 

nos Gráficos 07 e 08. 

 

TABELA 05 – Quantidade de bolsas viabilizadas nos últimos 5 anos 

ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

ENSINO 793 461 251 0 0 1.505 

EXTENSÃO 683 423 586 471 357 2.520 

PESQUISA 604 407 166 245 241 1.663 

TOTAL 2.080 1.291 1.003 716 598 5.688 

Fonte: Própria 

 
 

 GRÁFICO 07 – Comparativo de bolsas viabilizadas nos últimos 5 anos 

 
 Fonte: Própria 
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  GRÁFICO 08 – Representação do percentual de bolsas viabilizadas nos últimos 5 anos 

 
 Fonte: Própria 
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05 - DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

 A FJMONTELLO tem apoiado a execução de 

projetos da Universidade Federal do Maranhão em 

todas as unidades federativas, em 26 estados e no 

Distrito Federal. 

Disponibilizando sua estrutura e recursos 

humanos, utilizando mecanismos gerenciais ágeis 

e flexíveis, dispondo uma moderna ferramenta de 

gestão-Conveniar, que possibilita aos 

coordenadores dos projetos a execução e o 

acompanhamento via web acessada por link no 

site www.fjmontello.org.br. 

 

Figura 01 – Página do Sistema de Gestão de Compras e Projetos da Fundação Josué Montello 

 
Fonte: www.fjmontello.org 

http://www.fjmontello.org.br/
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06 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

 
 

EXECUÇÃO DOS RECURSOS 
 

 

As despesas realizadas estão 

devidamente relacionadas com os recursos 

previstos nos Planos de Trabalho dos projetos, 

por elemento de despesa relativas a recursos 

humanos (empregados em regime CLT, 

bolsistas e profissionais autônomos), outros 

serviços de terceiros, aquisição de materiais e 

equipamentos, encargos, despesas 

operacionais, taxas e tarifas. 

 
ENCERRAMENTO DO PROJETO 
                                      

A FJMONTELLO orienta e dar suporte aos 

coordenadores, no encerramento dos projetos, 

referente aos procedimentos que deverão ser 

adotados, quanto ao desligamento de pessoal, 

finalização dos processos de compras, 

devolução dos saldos existentes e apresentação 

dos relatórios, organiza e encaminha aos órgãos 

financiadores, os Relatórios Técnicos e as 

prestações de contas.  
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07 – TRANSPARÊNCIA 

 
 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   
 

Em cumprimento às disposições contidas 

no art. 4ª da Lei 8.958/94, inciso I a 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).

Figura 02 – Portal de Transparência da Fundação Josué Montello 

         
 Fonte: www.fjmontello.org 
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PORTAL DO COORDENADOR 
 

 

O Portal do Coordenador é uma 

ferramenta integrada com o Sistema de Gestão 

-CONVENIAR, que disponibiliza aos 

coordenadores o acompanhamento em tempo 

real das informações sobre recursos 

empenhados e aplicados, saldos disponíveis, 

dentre outras, o qual é acessado on-line, por 

meio de senhas e permite a realização das 

solicitações necessárias para viabilizar a 

execução dos projetos tais como: aquisição de 

equipamentos, materiais e serviços, diárias, 

passagens, pagamentos, dentre outras, 

contribuindo para maior transparência e 

eficiência. 

 

Figura 03 – Portal do Coordenador da Fundação Josué Montello 

 
Fonte: www.fjmontello.org 
 



 

 

 

 Página 23 

 

 

PORTAL DO FORNECEDOR 
 

 

O Portal do Fornecedor é o espaço onde são publicadas todas as informações referentes as 

compras da FJMONTELLO, permite o cadastro e o acesso aos fornecedores de produtos e serviços, para 

a inserção de propostas e acompanhamento dos processos de compras. 

 

Figura 04 –Portal do Fornecedor da Fundação Josué Montello 

 
Fonte: www.fjmontello.org 
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PORTAL DO COLABORADOR 
 

 

O Portal do Colaborador é o espaço onde são publicadas informações de interesse dos 

colaboradores da FJMONTELLO, possibilitando um canal direto com Gerência de Recursos Humanos. 

 

Figura 05 – Portal do Colaborador da Fundação Josué Montello 

 
Fonte: www.fjmontello.org 
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08 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como demonstrado, a FJMONTELLO faz 

jus a um tratamento tributário diferenciado 

que, por sua vez, é revertido às parcerias 

firmadas. 

Dessa forma, no período de 2016 a 2020, 

o HU-UFMA pode contar com uma economia da 

ordem de R$ 11.014.130,36 (onze milhões 

quatorze mil cento e trinta reais e trinta e seis 

centavos), correspondendo a 29,13%, das 

isenções referentes às despesas com 

colaboradores e contratos com pessoa física. 

Não obstante a isso, é importante ser 

registrado as inúmeras ações apoiadas pela 

Fundação Josué Montello, com recursos 

próprios, à UFMA e ao HU-UFUMA,  que 

totalizaram no período em questão o montante 

de R$ 2.857.638,17 (dois milhões oitocentos e 

cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e oito 

reais e dezessete centavos).  

Assim, na certeza do cumprimento dos 

objetivos e finalidades desta Fundação, 

principalmente no que se refere à qualidade 

dos serviços prestados em parceria com as 

instituições  apoiadas, bem como nos serviços 

prestados ao Estado do Maranhão e demais 

instituições, colocamo-nos, desde já, à 

disposição para avançar ainda mais em projetos 

e ações que viabilizem o desenvolvimento do 

país e proporcionem a melhoria da qualidade 

de vida da sua população. 

 

 

 

Econ. Maria de Jesus Jorge Torres 

Diretora Presidente 


