
 A política utiliza como metodologia o custeio por absorção, onde se apropria todos os custos

necessários para devida operacionalização das Unidades Assistenciais de Saúde (UAS) que estão

sob gestão da FUNDAHC, sejam eles diretos ou indiretos. A apuração de custos é estruturada em

Centros e Contas de Custos, com critérios de rateios e produção estabelecidos conforme a

caracterização de cada setor, viabilizando a estruturação do custo geral, custos setoriais e

unitários das unidades.

A verificação e análise dos custos são realizadas por meio de relatórios emitidos em sistema

próprio para apuração dos custos, os quais evidenciam a Composição e Evolução dos Custos, o

Custo Total e Unitário dos Serviços, os Custos Diretos por Centro de Custo, o Custo

Individualizado por Centro de Custo, a Produção por Centro de Custo, o Ranking de Custos por

Centro de Custo, permitindo comparabilidade interna da unidade e também com outras

instituições hospitalares.

O gerenciamento de custos é acompanhado pela Diretoria Executiva da FUNDAHC, em parceria

com a Gestora de Custo da FUNDAHC, as Diretorias das UAS e os Coordenadores de Projetos,

seguindo o plano orçamentário previsto em cada convênio e/ou contrato e respectivo plano de

trabalho.

As unidades são responsáveis pelo desenvolvimento das atividades por meio da devida

realização de apurações dos custos, as quais são realizadas pelos Analistas de Custos internos,

apoiados diretamente pela Gestora de Custos da FUNDAHC, sendo que a validação dos dados é

realizada pelas diretorias, as quais acompanham também os Planos de Trabalho de suas

unidades seguindo os procedimentos do Regulamento de Compras e Contratações da FUNDAHC.

POLÍTICA

GESTÃO DE CUSTOS

Viabilizar o equilíbrio econômico financeiro da instituição, com base nos resultados da gestão de

custos, contribuindo para a análise da empregabilidade dos recursos disponíveis para operação

e manutenção dos projetos e proporcionando o fortalecimento do planejamento estratégico por

meio do uso racional de recursos financeiros.
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