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SEÇÃO 1
1
1.1

APRESENTAÇÃO
Estrutura do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2016, está apresentado na forma
individual e a sua estrutura observa ao estabelecido pelo anexo único da Portaria - TCU nº 59, de 17
de janeiro de 2016, obedecendo ainda a estrutura de conteúdos e orientações dispostas no sistema eContas.
A Seção 1 (Apresentação) discorre de forma sucinta a estrutura do presente relatório e
pontos da gestão do exercício que mereçam destaque, para posterior detalhamento no corpo do
relatório.
A Seção 2 (Visão Geral) compreende o conjunto de informações que identificam a
Funasa e a visão geral sobre sua estrutura e o ambiente em que atua e dos principais objetivos e
resultados do exercício de 2016.
A Seção 3 (Planejamento Organizacional e Resultados) refere-se ao planejamento do
cumprimento da sua missão, apresentação dos objetivos e indicadores de monitoramento do alcance
dos resultados e demonstração dos resultados relevantes relacionados à operação da unidade e
vinculados ao cumprimento dos seus objetivos, ações e metas estabelecidas no planejamento
organizacional.
A Seção 4 (Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos) trata da avaliação se
a Funasa está estruturada de forma adequada ao cumprimento da sua missão, especialmente sobre
poder decisório e articulação institucional, avaliação dos riscos de comprometimento de objetivos
estratégicos e instituição de controles para mitigação, entre outras informações.
A Seção 5 (Áreas especiais da gestão) aborda a avaliação sobre áreas relevantes da
gestão que tenham contribuição decisiva para o cumprimento da missão e dos objetivos da unidade,
tais como pessoas, tecnologia da informação, gestão patrimonial, fundos e programas não
relacionados no PPA, entre outras.
A Seção 6 (Relacionamento com a sociedade) apresenta informações sobre a
estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação da Funasa com os usuários de seus
produtos e serviços ou cidadãos em geral.
A Seção 7 (Desempenho financeiro e informações contábeis) contempla o conjunto de
informações sobre a execução financeira relevantes no contexto de atuação da Funasa, demonstração
do desempenho orçamentário e financeiro, demonstrações contábeis e notas explicativas.
A Seção 8 (Conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle) discorre sobre
a demonstração da conformidade de ações relevantes da gestão da Funasa com princípios, leis e

15

Relatório de Gestão - 2016
regulamentos, bem como informações sobre o atendimento das demandas dos órgãos de controle e
fiscalizadores das atividades da unidade.
Por fim, os documentos e informações úteis à compreensão do texto do relatório ou
exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas constam dos anexos.

1.2

As principais realizações da gestão no exercício

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) completou 25 anos em 16 de abril de 2016.
Em comemoração aos 25 anos da Funasa, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
confeccionou um selo postal comemorativo no intuito de homenagear a Instituição pelo trabalho de
inclusão social realizado no país e o Dia Mundial da Água.

No ano de 2016, merecem destaques as ações
inerentes ao Programa de Saneamento Rural (PNSR)1
desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da
Funasa (Recursos de Programação) e provenientes de
emendas parlamentares. Os recursos de programação
utilizados para celebração de novos convênios com entes da
federação, para execução de obras de saneamento básico em áreas rurais, foram de aproximadamente
R$ 47,6 milhões, enquanto os recursos provenientes de Emendas Parlamentares perfizeram um total
da ordem de R$ 156 milhões (referentes às propostas aprovadas).
Em sendo assim, a Fundação no decorrer do último biênio tem desenvolvido atividades
de acompanhamento e de elaboração do PNSR.
Em 2016 foi realizada a entrega do primeiro produto da parceria firmada com a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG: Análise da situação do Saneamento Rural no
Brasil, inclusive conceituação de rural e caracterização de áreas especiais.
Em parceria com o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da
Universidade Federal de Minas Gerais (DESA-UFMG), a Funasa realizou – em dezembro de 2016 –
a primeira Oficina do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), como uma das atividades
previstas na elaboração do Programa. A Oficina teve como objetivo constituir espaço de diálogo,
considerando a necessidade de ampliar o debate acerca da
elaboração da proposta do PNSR e de garantir a participação
efetiva dos diversos atores e segmentos sociais interessados e
envolvidos nas questões do saneamento rural. Como resultados,
foram definidos encaminhamentos e estratégias de articulação
interinstitucional e intersetorial, nos diversos níveis de Governo,
com a participação da sociedade organizada, nas fases de
planejamento e execução do Programa.
1

Programa sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
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Participaram da oficina representantes de órgãos governamentais (federal, estadual e
municipal), gestores públicos, prestadores de serviços, profissionais, instituições de ensino e
pesquisa, entidades civis e de movimentos sociais vinculados a ações voltadas para as populações
rurais.
Os acordos de cooperação técnicas internacionais tem o objetivo de promover
transformações qualitativas e estruturais e explorar oportunidades e novos paradigmas de
desenvolvimento. A materialização dessas transformações acontece por meio do desenvolvimento de
capacidades de instituições, entidades e de indivíduos. Por meio da
cooperação técnica, os beneficiários terão acesso a experiências e
conhecimentos que, agregados a capacidades institucionais e
humanas previamente existentes, poderão contribuir para o
desenvolvimento do país.
Em 26 de maio de 2016 teve início a vigência do
Termo de Cooperação firmado entre FUNASA, CAGECE2,
República Democrática da Etiópia, Agência Brasileira de
Cooperação - ABC/MRE e UNICEF. A contribuição da Funasa se dará através da transferência de
conhecimentos e tecnologias nas áreas de saneamento e saúde ambiental, como também
disponibilizará profissionais para acompanhar as obras do
projeto piloto de esgotamento sanitário realizadas na cidade
de Wukro/Etiópia e aplicar oficina de educação em Saúde
Ambiental.

1.3

Principais dificuldades encontradas pela Funasa para a realização dos objetivos

O exercício de 2016 foi marcado por um cenário de crise econômico-financeira do
país que resultou no contingenciamento de 143,9 milhões3 de recursos da Funasa. Nesse ponto,
cumpre destacar as principais dificuldades que impactaram na disponibilidade orçamentária da
entidade:

2
3

•

Implementação das medidas de ajuste fiscal do país;

•

Impacto nos limites de movimentação e empenho do governo federal para
cumprimento da meta fiscal (decretos de programação orçamentária e
financeira); e

Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Exceto PAC e Despesas Obrigatórias (Pessoal e Encargos)
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•

Disponibilização pelo órgão setorial (MS) de limites orçamentários por meio de
cotas mensais, impossibilitando o comprometimento integral das despesas.

Por outro lado, as situações acima dispostas, se analisadas apenas de forma isolada,
representaram um desafio a Funasa. Entretanto, a mudança na gestão, resultante da crise política
originada pelo processo de impeachment da Presidente da República, deve ser analisada também
como obstáculo à obtenção de melhores resultados.
A alteração de dirigente máximo da Funasa impactou também na alteração de
dirigentes das unidades da Presidência e das Superintendências Estaduais.
Em suma, a Funasa se deparou em 2016 com dificuldades de ordem orçamentária,
financeira e de gestão, conforme se depreende do texto acima. Nesse contexto, o relatório tem por
objetivo demonstrar o desempenho institucional diante do cenário apresentado.
Espera-se que o relatório ora apresentado permita ao leitor inferir que o exercício de
2016 foi um ano de grandes desafios para a Fundação Nacional de Saúde, tanto na gestão
administrativa, como na consecução das atividades finalísticas da instituição. Entretanto, a Funasa
buscou cumprir sua missão institucional, observando os princípios e regras que disciplinam os atos
de gestão da Administração Pública.
Busca-se ainda demonstrar as principais dificuldades que decorreram da insuficiência
orçamentária e financeira, bem como a preocupante escassez de pessoal e, nesse ponto, se não houver
providências para nova contratação de pessoal efetivo, os resultados da instituição serão
comprometidos.
Espera-se, nesse contexto, que o Relatório de Gestão em apreço não seja considerado
meramente o cumprimento dos preceitos legais aplicados à matéria, mas sim como peça de apoio à
tomada de decisão, norteando todos os esforços da instituição para os próximos passos a serem
definidos.
Com isso, a Funasa poderá efetivamente contribuir para a promoção da saúde e
inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.
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SEÇÃO 2
2
2.1

VISÃO GERAL
Finalidade e Competências institucionais da Funasa

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é uma fundação vinculada ao Ministério da
Saúde e tem como missão promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de
saneamento e saúde ambiental. Sua estrutura é composta por 26 (vinte e seis) Superintendências
Estaduais e a Presidência.
Por meio de suas ações, a Funasa busca fomentar soluções de saneamento para a
prevenção de controle de doenças, bem como a formulação e implementação de ações de promoção
e de proteção à saúde relacionadas com ações estabelecidas pelo Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde Ambiental.
Na área de Engenharia de Saúde Pública, as ações da Funasa visam à melhoria dos
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. A Funasa presta apoio técnico e/ou
financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e da incidência de doenças de
veiculação hídrica ou causadas pela falta de saneamento básico e ambiental. Os investimentos visam
intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos municípios de até 50 mil habitantes, prioritariamente,
e nas condições de vida de populações vulneráveis.
As ações de Engenharia de Saúde Pública detalhadas a seguir, em consonância com a
missão institucional, buscam disponibilizar à população soluções para a prevenção e controle de
doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico em
áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas:
a) Sistema de Abastecimento de Água (SAA): financiamento de implantação,
ampliação e/ou melhorias em sistemas de abastecimento de água nos municípios com
população de até 50.000 habitantes, como, por exemplo, captação de água bruta em
mananciais superficiais, captação subterrânea, adutora, estação elevatória de água,
estação de tratamento de água, reservatórios, rede de distribuição, ligações
domiciliares etc;
b) Sistema de Abastecimento de Esgoto (SES): financiamento de implantação,
ampliação e/ou melhorias em sistemas de esgotamento sanitário nos municípios com
população de até 50.000 habitantes, tais como rede coletora de esgotos, interceptores,
estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de esgoto, emissários, ligações
domiciliares, etc;
c) Cooperação Técnica: compreende o apoio e subsídios às unidades federadas e
municípios no diagnóstico, planejamento e execução das ações de saneamento
ambiental;
d) Estudos e pesquisas: na área de saneamento e saúde ambiental;
e) Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD): a Funasa promove intervenções nos
domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das
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famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da
água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares;
f) Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas (MHCDCh):
engloba reforma de domicílio, visando à melhoria das condições físicas da casa, bem
como do ambiente externo (peridomicílio) ou sua reconstrução, quando a estrutura da
habitação não suporte as melhorias necessárias, a mesma deverá ser demolida e
reconstruída;
g) Resíduos Sólidos: compreende a implantação de projetos de coleta, transporte,
destinação e disposição final adequada de resíduos sólidos; e
h) Saneamento rural: a Funasa é responsável pela implementação de ações de
saneamento em áreas rurais de todos os municípios brasileiros, inclusive no
atendimento às populações remanescentes de quilombos, assentamentos de reforma
agrária, comunidades extrativistas e populações ribeirinhas.
Na área de Saúde Ambiental, entendida como a área da saúde pública afeita ao
conhecimento cientifico e à formulação de políticas e às correspondentes intervenções (ações)
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que
a determina, condiciona e influencia, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o
ponto de vista da sustentabilidade, a Funasa atua, principalmente, nas seguintes ações:
a) Ações Estratégicas de Saúde Ambiental: engloba o planejamento e estruturação de
apoio nas ações de resposta aos desastres ocasionados por inundações e apoio aos
gestores de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água público
na implementação do Plano de Segurança da Água (PSA);
b) Educação em Saúde Ambiental: a Funasa fomenta o desenvolvimento de ações de
Educação em Saúde Ambiental4 visando à inclusão social, a promoção e proteção da
saúde, por meio do apoio aos gestores e técnicos dos diversos níveis de gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS);
c) Controle da Qualidade da Água: compreende ações de fomento e apoio técnico os
estados, Distrito Federal e municípios no desenvolvimento de ações, planos e políticas
para as ações de controle da qualidade da água para consumo humano a fim de garantir
que a água produzida e distribuída tenha o padrão de qualidade compatível ao
estabelecido na legislação vigente, visando à promoção da saúde e a melhoria do bemestar das populações atendidas.
2.2

Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Funasa

As normas e regulamentos relativos à criação, alteração e funcionamento, bem como
os manuais produzidos da Funasa são apresentados nas tabelas seguintes:

4

Conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das práticas de
saúde ambiental é um processo permanente e contínuo na relação instituição, sujeitos e coletividade para construção de
valores, saberes, conhecimentos e práticas que fortaleçam as relações sustentáveis da sociedade humana na interação
saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável para promoção da saúde.
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Tabela 1 – Normas de criação e alteração da Funasa
•
•
•
•
•

•

Normas de criação e alteração da Funasa
Decreto nº 100/1991 publicado no DOU 17/04/1991 (cria a Funasa)
Decreto nº 3.450/2000 publicado no DOU 10/05/2000 (altera competências)
Decreto nº 4.727/2003 publicado no DOU 10/06/2003 (altera competências)
Decreto nº 7.335/2010 publicado no DOU 19/06/2010 (altera competências)
Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016 publicado no DOU 04/10/2016 (estatuto vigente)
Normas relacionadas à gestão e estrutura da Funasa
Instrução Normativa - MS nº 01, de 7 de março de 2005 que regulamenta a Portaria nº
1.172/2004/GM, no que se refere às competências da União, estados, municípios e Distrito Federal
na área de vigilância em saúde ambiental;

•

Portaria nº 623, de 11 de maio de 2010, altera a Portaria nº 544, de 14.5.2008, que dispõe sobre
critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações de saneamento
ambiental financiadas pela Fundação Nacional de Saúde;

•

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e
1990, e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, especialmente o disposto no art. 13 que assegura ao usuário o acesso
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS;

•

Portaria - MS nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle
e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;

•

Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece
os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

•

Portaria nº 282, de 10 de abril de 2012, que define percentual de contrapartida para as entidades
privadas sem fins lucrativos voltadas diretamente à coleta de materiais recicláveis;

•

Portaria nº 1.378/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define
diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária;

•

Portaria nº 2.311, de 23 de outubro de 2014 que altera a Portaria nº 2.866, de 2 de dezembro de
2011 a qual institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde
Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF);

•

Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014 que redefine a Política Nacional de Promoção da
Saúde (PNPS);

•

Portaria nº 809, de 27 de outubro de 2016, que publica as denominações das Unidades
Organizacionais da Fundação Nacional de Saúde e apostila os cargos em comissão do Grupo –
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, Função Comissionada do poder Executivo – FCPE
e das Funções Gratificadas – FG; e
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•

Portaria nº 840, de 11 de novembro de 2016, que publica a relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do grupo de Direção e Assessoramento Superior - DAS, das Funções Comissionadas
do Poder Executivo - FCPE e Funções Gratificadas - FG, bem como os códigos e os cargos vagos
do mencionado Decreto n. º 8.867/2016

Tabela 2 – Manuais e publicações da Funasa
Manuais e publicações
• Manual para orientações técnicas para apresentação de projetos de drenagem e manejo ambiental em
áreas endêmicas de malária. 1ª reimpressão. — Brasília: Funasa, 2006.
• Manual para orientações para Padronização de Documentos Técnicos referentes a Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES) / Ministério da Saúde, Fundação Nacional
de Saúde. – Brasília: Funasa, 2012
• Manual de Redução de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água, 2ª Edição: Fundação Nacional
de Saúde, 2014
• Manual de Gestão Econômico-financeira no Setor de Saneamento, 2ª Edição: Fundação Nacional de
Saúde, 2014
• Manual de Estruturação e Implementação de Consórcios Públicos de Saneamento, 2ª Edição: Fundação
Nacional de Saúde, 2014
• Saneamento domiciliar - Manual de instruções de uso das melhorias domiciliares / Ministério da Saúde,
Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014.
• Manual de orientações técnicas para elaboração de propostas para o programa de resíduos sólidos Funasa / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
• Manual de orientações técnicas para elaboração de propostas para o programa de melhorias sanitárias
domiciliares - Funasa / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
• Elaboração de projeto de melhoria habitacional para o controle da doença de chagas /Fundação
Nacional de Saúde. — Brasília: Funasa, 2013
• Manual para apresentação de projetos de sistemas de esgotamento sanitário. 1ª reimpressão. —
Brasília: Funasa, 2008
• Apresentação de projetos de sistemas de abastecimento de água. 3ª edição revisada e atualizada. —
Brasília: Funasa, 2005
• Manual de controle da qualidade da água para técnicos que trabalham em ETAS / Ministério da Saúde,
Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
• Capacitação em controle da qualidade da água para os técnicos dos municípios: modelo metodológico
/ Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
• Manual de Cloração de Água em Pequenas Comunidades Utilizando o Clorador Simplificado
Desenvolvido pela Funasa / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
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•

Protocolo de atuação em situações de desastres ocasionados por inundações – Brasília: Funasa, ANO

•

Manual prático de análise de água / Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília: Funasa, 2013

• Diretrizes para projetos de laboratórios de análises de água para consumo humano e análises de
efluentes / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2012
• Programação e projeto físico de unidade de coleta para o controle da qualidade da água para consumo
humano – UCCQA / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2012
• Programação e projeto físico de unidade móvel para o apoio ao controle da qualidade da água para
consumo humano (UMCQA) / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2012
• Manual de acompanhamento e prestação de contas final de planos municipais de saneamento básico:
Parte 1: Convênios celebrados no âmbito da Fundação Nacional de Saúde / Ministério da Saúde, Fundação
Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014
•

Oficinas de Educação em Saúde e Comunicação – Vamos fazer juntos

• Orientações Metodológicas para Programa de Educação Ambiental em Saneamento para pequenos
municípios – Caderno de Orientações-caderno I
• Construção Participativa de Indicadores para Avaliação do Programa de Educação Ambiental em
Saneamento para pequenos municípios – Caderno de Orientações-caderno II
• 1º Caderno de Saúde Ambiental- III Seminário de Saúde Ambiental da Funasa: Gestão, Segurança e
Sustentabilidade para Promoção da Saúde
• Saneamento Ambiental, sustentabilidade e permacultura em assentamentos rurais – Algumas práticas
e vivências

2.3

Breve Histórico da Funasa

A Funasa, instituída pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, é resultante da
incorporação da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e da Fundação Serviços
de Saúde Pública (Fsesp). Absorveu, também, atividades das extintas Secretarias Nacionais de Ações
Básicas de Saúde (Snabs) e de Programas Especiais de Saúde (Snpes), do Ministério da Saúde, além
daquelas relacionadas à área de informática do SUS, até então desenvolvidas pela Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev).
Quando de sua criação, a Funasa tinha por finalidade implementar atividades para o
controle de doenças e de outros agravos à saúde, desenvolver ações e serviços de saneamento básico
em áreas rurais, realizar, de forma sistemática, estudos e pesquisas e análises de situações de saúde e
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suas tendências e operar, em áreas estratégicas e de fronteiras, atividades, sistemas e serviços
específicos de saúde, dentre outras.
No decorrer de sua história, a competência e a estrutura da Funasa sofreram as
seguintes alterações que passam a ser apresentadas abaixo.
Pelo Decreto nº 2.477, de 28.1.1998, o Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde - Datasus da Fundação Nacional de Saúde foi transformado em Departamento de
Informática do SUS - Datasus vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, ocasionando
a redistribuição de cargos para o Ministério da Saúde.
Com a edição do Decreto n. º 3.450, de 9.5.2000, houve a incorporação à Funasa das
ações de promoção e proteção à saúde dos povos indígenas exigindo uma nova redefinição da missão.
Na sequência, pelo Decreto n.º 4.726, de 9.6.2003 efetivou-se a reestruturação do
Ministério da Saúde, mediante transferência das atribuições do Centro Nacional de Epidemiologia
Cenepi – Funasa, unidade até então responsável pelas ações epidemiológicas no âmbito federal, para
a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, criada nos termos do art. 2º, inciso II, alínea “e”, do
Anexo I, do Decreto em comento. Após, com a publicação da Portaria nº 1.172, de 15.6.2004,
estabeleceram-se competências da SVS.
Pelo Decreto n.º 7.336, de 19.10.2010, o Ministério da Saúde foi reestruturado,
mediante transferência das ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos
indígenas, incluindo o saneamento ambiental em terras indígenas, que passou a ser competência da
Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Finalmente, com a transferência dessas ações e com a edição do Decreto n.º 7.335, de
19.10.2010, a Funasa passou a ter atribuições legais voltadas notadamente à promoção e proteção à
saúde, pelo fomento de soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças; e formulação
e implementação de ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas
pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.
2.4

Ambiente de atuação

O saneamento básico é uma discussão em voga desde o século passado. Entretanto, o
Brasil ocupa o 112º lugar no ranking do saneamento entre 200 países atrás de países como Argentina,
Uruguai, Chile, Omã, Síria, Arábia Saudita e Egito5. Nessa esteira, a complexidade do ambiente de
atuação da Funasa está diretamente relacionada às especificidades de sua missão, conforme se vê
adiante.

5
https://noticias.terra.com.br/brasil/brasil-e-o-112-em-ranking-de-saneamento-basicomundial,4db28c72d36d4410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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A Lei Federal nº 11.445/2007 regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010 estabelece
que a responsabilidade pelo planejamento do saneamento básico da população é competência do
município, que poderá ser realizado pelos Serviços Autônomos ou Municipais de Água e Esgoto
(SAAE), ou ainda os municípios poderão delegar esta organização, regulação, fiscalização e
prestação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
A atuação da Funasa tendo em vista os dispositivos legais supracitados abrange o apoio
técnico e financeiro aos municípios.
As ações de Engenharia de Saúde Pública da Funasa obedecem ao recorte populacional
de municípios com até 50 mil habitantes, o que representa cerca de 90% do total dos municípios
brasileiros. Isso significa que cerca de 65 milhões6 de pessoas são potenciais beneficiários das ações
da entidade, dentre as populações rurais, reservas extrativistas, comunidades remanescentes de
quilombos e populações ribeirinhas.
Depreende-se assim que o público-alvo da Funasa é composto por uma parcela da
população brasileira com alta vulnerabilidade social e em condições sanitárias precárias.
Nesse contexto, a Funasa dispõe de programas institucionais que visam atender aos
pequenos municípios, reconhecendo para tanto as necessidades das populações carentes, bem como
proporcionar melhoria da qualidade de vida às populações rurais, reservas extrativistas, comunidades
remanescentes de quilombos e ribeirinhas, respeitando para tanto os aspectos sociais dessas
populações.
Não obstante ao elevado número de beneficiários e a vulnerabilidade mencionada,
deve-se trazer para a presente análise que a capacidade de gestão e técnica dos municípios exerce
papel de fundamental importância para sucesso das ações da Funasa, sendo um desafio a ser superado
pela instituição.
A missão da Funasa corresponde à promoção da saúde e a inclusão social, por meio
das ações de saneamento e saúde ambiental que são desafios grandiosos considerando os contrastes
econômicos, sociais e culturais presentes no Brasil. Para tanto, a Funasa, por intermédio das suas
Superintendências Estaduais, conhecedoras das especificidades de cada região, busca atuar com
maior assertividade junto ao seu público-alvo, com ações que estejam condizentes com os aspectos
sociais de cada localidade.
Na área de saúde, com a descentralização das ações de saúde, o controle de endemias
e saúde ambiental como um todo são realizadas pelos entes municipais e estaduais, cabendo ao
governo federal formular as políticas e diretrizes, e complementar quando demandado.
Desse modo, a Funasa tem apoiado tecnicamente os Municípios e Estados na área de
saúde ambiental. A expectativa é de crescente demanda na área, considerando todas as questões
relacionadas ao meio ambiente e às mudanças climáticas que interferem na saúde humana.

6
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/207204-MUNICIPIOS-COMATE-50-MIL-HABITANTES-RECEBEM-R$-2,2-BILHOES-EM-EMENDAS.html
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O ambiente de atuação apresenta oportunidades e ameaças que foram identificadas a
partir do Ciclo de Realinhamento Estratégico iniciado em novembro de 2016, conforme tabela abaixo
que relacionada às dez principais oportunidades e ameaças:
Tabela 3 – Oportunidades e ameaças
Oportunidades
Apoios/parcerias/cooperações/pesquisa
Políticas públicas de saneamento
Necessidade de saneamento
Atuação institucional
Demandas municipais
Credibilidade da Funasa
Ser instituição de referência
Articulação política
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Novas tecnologias
Fonte: Relatório Diagnóstico Institucional

Ameaças
Restrição orçamentária
Dificuldades dos municípios
Conflito/pluralidade de órgãos e atribuições
Ingerência política
Falta de capacidade técnica dos municípios
Crise econômico-financeira
Desconhecimento do papel da Funasa
Rotatividade de gestores
Problemas com convênios
Redução do número de servidores

As principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios devem ser
analisadas com cautela, pois o déficit de saneamento básico no Brasil permanece como desafio a ser
enfrentado principalmente no que diz respeito ao saneamento rural que deverá ser superado para a
efetiva universalização do acesso ao saneamento.
Ante o exposto, o ambiente de atuação sinaliza que o saneamento deve contribuir para
a melhoria dos indicadores de saúde do país sendo reforçada pelas ações de educação em saúde
ambiental. De modo a assegurar a promoção da saúde e prevenção de doenças com vistas à melhoria
da qualidade de vida da população, a Funasa deve considerar, dentro do seu campo de atuação, o
conceito ampliado de saúde no qual a saúde é determinada ou condicionada, entre outros, pela (o):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação
Moradia
Saneamento básico
Meio ambiente
Trabalho
Renda
Educação
Atividade física
Transporte
Lazer
Acesso aos bens e serviços essenciais
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2.5

Regimento interno e organograma da Unidade

O Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016 aprovou o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Nacional de
Saúde, remaneja cargos em comissão, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE, sem
alterações nas competências institucionais.
Ocorre que até a conclusão do presente relatório, o Regimento Interno encontrava-se
em tramitação no Ministério da Saúde para aprovação. Por essa razão, não constará deste Relatório
de Gestão.
A seguir, apresenta-se o organograma da Funasa:

Figura 1 – Organograma da Funasa

O quadro abaixo apresenta as informações referentes às competências das áreas ou
subunidades estratégicas que integram a estrutura da Funasa:

28

Relatório de Gestão - 2016
Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Departamento
de Engenharia
de
Saúde
Pública

Planejar, coordenar e
supervisionar
a
execução
das
atividades das ações
relacionadas
à
Saneamento Básico.

Departamento
de
Saúde
Ambiental

Planejar, coordenar,
supervisionar
e
Monitorar a execução
das atividades das
ações relacionadas à
Saúde Ambiental.

Diretoria
Executiva

Planejar, coordenar,
acompanhar
e
supervisionar
as
atividades relativas ao
Planejamento
Estratégico, a Gestão
Orçamentária,
a
Celebração
e
Acompanhamento de
Convênios.

Titular

José Alexandre
Machado

Cargo

da

Costa

Período de
atuação

01.01
28.04.2016

a

03.08
31.12.2016

a

Diretor
Leonardo Rodrigues Tavares

Victor Hugo Mosquera

Diretor

01.01
09.09.2016

a

Rodrigo Sérgio Dias

Diretor

09.09
31.12.2016

a

Antonio Arnaldo Alves de
Melo

Diretor

01.01
31.12.2016

a
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2.6

Macroprocessos finalísticos

Os macroprocessos finalísticos compreendem o conjunto de processos que viabilizam
o funcionamento coordenado e integrado dos vários subsistemas da Fundação Nacional de Saúde e
que dar-se-á, às áreas finalísticas, a viabilidade para o cumprimento da missão institucional.
Para execução das suas atividades finalísticas, a Funasa detém dois macroprocessos
vinculados diretamente às suas competências institucionais, sendo eles: Gestão de Ações de
Engenharia de Saúde Pública e Gestão de Ações em Saúde Ambiental. As atividades ligadas a cada
macroprocesso estão consubstanciadas nos tópicos a seguir.

2.6.1

Gestão de Ações de Engenharia de Saúde Pública

Trata a relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa ao
Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.
Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao
controle, estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e
saneamento básico. A Funasa, através das Superintendências Estaduais, realiza apoio técnico a
estados e municípios para a execução de projetos de saneamento.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Engenharia de Saúde
Pública – DENSP, e suas atribuições conforme o Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016 são:
“Art. 11. Ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública compete
coordenar, planejar e supervisionar a execução das atividades relativas
a:
I – formulação de planos e programas de saneamento e engenharia
voltados para prevenção e controle de doenças, em consonância com
as políticas públicas de saúde e saneamento;
II – formulação e implementação de ações de saneamento e
engenharia, em consonância com a política do Subsistema Nacional
de Vigilância em Saúde Ambiental;
III – cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para a melhoria da gestão dos sistemas públicos de
saneamento;
IV – sistemas e serviços de saneamento em áreas especiais;
V – acompanhamento e análise de projetos de engenharia relativos a
obras financiadas com recursos da Funasa; e
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VI – fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia
financiadas com recursos da Funasa.”
A figura abaixo apresenta a estrutura organizacional do DENSP:

Figura 2 - Organograma Densp
O quadro abaixo apresenta a descrição do macroprocesso:
Quadro 2 – Gestão de Ações de Engenharia de Saúde Pública
Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações de
Engenharia
de
Saúde Pública

Proposição de ações de educação
em saúde pública na área de
saneamento, formulação de planos
e programas de saneamento e
engenharia voltados para a
prevenção e o controle de doenças,
em consonância com as políticas
públicas de saúde e saneamento,
cooperação técnica a Estados e
Municípios, sistemas e serviços de
saneamento em áreas especiais e
acompanhamento e análise de
projetos de engenharia relativos às
obras financiadas com recursos da
Funasa.
As Superintendências Estaduais
atuam na execução, apoio técnico e
monitoramento das ações de
engenharia de saúde pública, bem
como na execução de projetos de
saneamento básico.

2.6.2

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Obras de engenharia
voltadas
para
Sistemas
de
Abastecimento de
Água
(SAA),
Sistemas
de
Esgotamento
Sanitário
(SES),
Resíduos Sólidos,
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(MSD), Melhorias
Habitacionais para
controle da Doença
de
Chagas
(MHCDC),
construção
de
Cisternas
e
Elaboração
de
Planos Municipais
de
Saneamento
Básico (PMSB).

Municípios com
população
abaixo
de
50.000
habitantes,
Consórcios
Públicos
e
Comunidades
Especiais.

Departamento de
Engenharia
de
Saúde
Pública
(DENSP),
Divisão
de
Engenharia
de
Saúde
Pública
(DIESP).

Gestão de Ações de Saúde Ambiental
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A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Saúde Ambiental –
DESAM e suas atribuições conforme Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016 são:
“Art. 12. Ao Departamento de Saúde Ambiental compete planejar, coordenar,
supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas a:
I – formulação e implementação de ações de promoção e proteção à
saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional
de Vigilância em Saúde Ambiental;
II – controle da qualidade da água para consumo humano proveniente
de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
III – apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de
atuação da Funasa; e
IV – fomento à educação em saúde ambiental.
A figura abaixo apresenta a estrutura organizacional do DESAM:

Figura 3 – Organograma Desam
O quadro abaixo apresenta a descrição do macroprocesso:
Quadro 3 - Gestão de Ações de Saúde Ambiental
Macroprocessos

Descrição

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Gestão de Ações de
Saúde Ambiental

Na área de Saúde Ambiental,
compete à Funasa planejar,
coordenar,
supervisionar
e
monitorar
a
execução
das
atividades relativas à formulação e
implementação de ações de
promoção e proteção à saúde

Ações de Controle
da Qualidade da
Água
(CQA),
Educação em Saúde
Ambiental,
Pesquisa
e
Desenvolvimento

Municípios com
população abaixo
de
50.000
habitantes,
Consórcios
Públicos
e

Departamento de
Saúde Ambiental
(DESAM) e
Serviço
Saneamento
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Macroprocessos

Descrição
ambiental,
ao
controle
da
qualidade da água para consumo
humano proveniente de sistemas
de
abastecimento
público,
conforme critérios e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da
Saúde;
e
ao
apoio
ao
desenvolvimento de estudos e
pesquisas na área de saúde
ambiental, e fomento à educação
em saúde ambiental.
No âmbito deste macroprocesso, as
Superintendências
Estaduais
atuam no monitoramento e
execução das ações de controle da
qualidade de água para consumo
humano proveniente de sistemas
de abastecimento público, bem
como no fomento de ações de
educação em saúde ambiental.

Produtos e
Serviços
Tecnológico
e
Gestão de Ações
Estratégicas
de
Saúde Ambiental.

Principais
Clientes
Comunidades
Especiais.

Subunidades
Responsáveis
Ambiental
(SESAM).

Os macroprocessos finalísticos mapeados e implementados encontram-se à disposição
para serem verificados no seguinte endereço: http://www.funasa.gov.br/macro-processos/index.htm
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SEÇÃO 3
3

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

Essa seção, estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados
do desempenho orçamentário, resultados operacionais, demonstra como a Funasa planeja sua atuação
ao longo do tempo e do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de
referência do relatório.
3.1

Planejamento organizacional

3.1.1

Descrição sintética dos objetivos do exercício

Em função da pendência de estabelecimento de um plano estratégico com definição
dos objetivos estratégicos, metas e indicadores, passa-se analisar as estratégias adotadas para a
realização do definido no Plano Plurianual.
Saúde Ambiental
O Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) está representado no Plano Plurianual
2016 – 2019, por meio de metas e iniciativas que traduzem a atuação da Funasa nesta área e que
contribuem para o alcance dos objetivos definidos para os programas temáticos do plano, conforme
descrito a seguir.
Tabela 4 - Programa 2015
Programa 2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
OBJETIVO: 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância,
promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
INICIATIVAS
·

06JC - Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades afetadas por
emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à saúde.
·

06JD - Fomento de estudos e pesquisas com o objetivo de produzir e validar novas tecnologias e
procedimentos para as áreas de saúde ambiental, visando à promoção da saúde.

Tabela 5 – Programa 2068
Programa 2068 – Saneamento Básico
OBJETIVO: 0353 - Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos
serviços públicos de saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário,
a drenagem e manejo de águas pluviais, a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.
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METAS
04ON - Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em 2.000 Municípios.
INICIATIVAS
06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 1.600
municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental
e sanitária.
OBJETIVO: 0355 - Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais,
que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de
saneamento básico. (Programa Saneamento Básico)
METAS
04K3 - Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em 3.000 Comunidades
Rurais e Tradicionais.

No exercício de 2016 o Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) adotou
estratégias que visassem atingir os objetivos almejados no Plano Plurianual 2016 - 2019, por meio da
construção de Planos de Ação, constituídos de um conjunto de atividades definidas pelo técnicos e
gestores da área de Saúde Ambiental, considerando os critérios de pactuação e disponibilidade de
recursos financeiros, humanos e físicos.
Por meio de um plano de ação, foi possível direcionar todas as ações do Departamento,
observando seus pontos fortes e fracos, bem como suas ameaças a oportunidades, consideradas
indispensáveis para o alcance dos resultados pretendidos pela instituição. Entretanto, face a limitação
de empenho de despesas, postos pelo Governo Federal, o Departamento de Saúde Ambiental viu-se
diante de um retardamento e ou a inexecução de parte da programação prevista na Leio Orçamentária
Anual de 2016 (LOA 2016).
No que tange ao controle da qualidade da água para consumo humano, a competência
da Funasa está expressa no art. 9º da Portaria 2.914/2011, sendo-lhe atribuída, de forma estratégica,
apoiar as ações de controle da qualidade da água para consumo humano dos responsáveis pela produção
e fornecimento de água potável.
Como forma de viabilizar essa ação, a Funasa instituiu por meio da Portaria n°
190/2014, o Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano (ACQA), sob
responsabilidade da Coordenação de Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano
(COCAG), que tem o objetivo de apoiar tecnicamente os Estados, Distrito Federal e Municípios no
desenvolvimento de ações, planos e políticas para as ações de controle da qualidade da água para
consumo humano, a fim de assegurar que a água produzida e distribuída atenda ao padrão de qualidade
compatível ao estabelecido na legislação vigente, visando sempre a promoção e proteção da saúde.
O apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano prioriza ações em
municípios com dificuldade na implementação da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, e em
áreas de interesse do Governo Federal, como comunidades quilombolas, reservas extrativistas,
assentamentos rurais e populações ribeirinhas.
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As ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano se baseiam
na norma de Qualidade da Água para Consumo Humano (Portaria MS n° 2.914/2011). De acordo com
essa norma, o controle da qualidade da água para consumo humano compreende o conjunto de
atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a
assegurar a manutenção desta condição.
O ACQA, instituído pela Portaria Funasa n° 190/2014, pode ser definido como um
conjunto de ações visando o controle da qualidade da água para consumo humano, que na prática se
traduz em:
• Análise laboratorial da água para consumo humano;
• Visita e orientação técnica com relação ao correto funcionamento dos Sistemas
de Abastecimento de Água para Consumo Humano;
• Orientação técnica acerca das alternativas e tecnologias apropriadas ao
tratamento da água para consumo humano em comunidades rurais e especiais;
• Capacitação para operação e controle da qualidade da água para consumo
humano;
• Fomento ao controle da qualidade da água para consumo humano e à
fluoretação;
• Participar na discussão, implantação e implementação das ações, planos e
políticas públicas concernentes ao controle da qualidade da água para consumo
humano.
Com relação às atividades de Educação em Saúde Ambiental foram adotadas como
estratégias ações diretas e indiretas das equipes da Funasa, em apoio aos estados, municípios,
comunidades rurais, especiais e em situações de vulnerabilidade, conforme detalhado a seguir:
- Forma Direta: com realização de reuniões técnicas; cursos; oficinas de trabalho;
seminários; fóruns; capacitações pedagógicas; visitas técnicas institucionais; visitas domiciliares nas
comunidades; realização de diagnóstico situacional (conhecimentos, atitudes e práticas); apoio a
formação de núcleos de educação em saúde ambiental. Além destes, destaca-se ainda:
• Atuação direta no Programa Sustentar;
• O início das discussões para a atualização das diretrizes da Educação em Saúde
Ambiental;
• A definição da forma de atuação da educação em saúde na construção do Plano
Nacional de Saneamento Rural;
• O Monitoramento das ações dos técnicos de Educação em Saúde nos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB), por meio dos Núcleo Intersetorial de
Cooperação Técnica (NICT) das Superintendências Estaduais da Funasa; e
• O monitoramento do convênios celebrados para o Programa de Fomento às
Ações de Educação em Saúde Ambiental.
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- Forma Indireta: Em cumprimento à Portaria n° 560/2012, foi realizado o apoio
técnico e financeiro a estados e municípios em projetos de educação em saúde ambiental, na forma
de Edital de Chamamento Público nº 02/DESAM/FUNASA/MS, para o Programa de Fomento às
Ações de Educação em Saúde Ambiental.
As competências da Coordenação de Educação em Saúde Ambiental, bem como das
Seções de Educação em Saúde Ambiental, podem ser encontradas no Regimento Interno da Funasa
(Portaria GM nº 270 de 27 de fevereiro de 2014), publicado no DOU nº 43 de 5 de março de 2014.
São elas:
• Formular diretrizes e implementar ações de educação em saúde ambiental,
visando a promoção da saúde, participação e controle social, em consonância com
os princípios e diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde;
• Atuar de forma integrada com áreas afins, na proposição e execução de ações
de educação em saúde ambiental articuladas com as políticas públicas de inclusão
social, tendo em vista a produção e promoção da saúde, considerando os
determinantes socioambientais e sanitários dos territórios;
• Coordenar, acompanhar e avaliar planos programas e projetos de educação em
saúde ambiental;
• Fomentar planos e projetos de educação em saúde ambiental, em municípios,
comunidades e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade
socioambiental;
• Criar e implementar o processo de organização de redes sociais, estruturação
de núcleos de práticas alternativas e de gestão participativa em educação em saúde
ambiental em articulação com as demais esferas do Sistema Único de Saúde
(SUS); e
• Executar outras atividades inerentes às suas atribuições determinadas pelo
Diretor do Departamento de Saúde Ambiental.
Essas ações encontram-se integradas às ações desenvolvidas pelas áreas de saúde
ambiental e de saneamento básico, tanto da Presidência como das Superintendências, e utilizam
recursos previstos no PPA 2016 - 2019 e Planejamento Anual, tendo como referência a Ação 6908 Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental.
Para a priorização e definição de atividades a serem custeadas na área de Educação em
Saúde Ambiental na Funasa, as Seções de Educação em Saúde (SESAM) e a Coordenação de
Educação em Saúde Ambiental (COESA), estabeleceram conjuntamente que seriam implementadas
ações de Educação em Saúde Ambiental nos municípios e em comunidades rurais e especiais
(assentamentos, remanescentes de quilombo, ribeirinhas e áreas extrativistas) e em situações de
vulnerabilidade, de forma integrada, harmoniosa e sustentável, visando a inclusão, participação e
controle social
A área de fomento a estudos e pesquisas da instituição possui uma característica de
transversalidade de ações intra e interinstitucionais, o que lhe confere um caráter estratégico na
promoção da saúde. A Funasa, há anos vem fortalecendo essa área e, desde 2012, empreende esforços
no sentido de garantir a efetiva aplicabilidade dos resultados das pesquisas selecionadas. Seus editais
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selecionam pesquisas em quatros eixos temáticos: Promoção da Saúde, Controle da Qualidade da
Água para Consumo Humano, Saneamento Básico e Contaminação Ambiental.
No exercício de 2015, em função de prioridade institucional, optou-se por um edital
de chamamento público destinado exclusivamente a seleção de projeto de pesquisa para a elaboração
de um modelo matemático voltado para avaliação de impacto. Essa demanda veio a atender a
recomendações constantes dos órgãos de controle, quanto ao desenvolvimento de indicadores capazes
de avaliar o impacto das ações desenvolvidas pela instituição nas obras de saneamento. O edital para
atender a referida pesquisa foi publicado no segundo semestre de 2015, entretanto, não houve
proposta durante o período. Em 2016, novamente o Departamento de Saúde Ambiental, dada a
importância da atividade, lançou o Edital de Chamamento Público nº 2/2016, entanto essa contratação
se deu prejudicada em função da mudança da legislação referente aos instrumentos de repasse do
Governo Federal.
Outro projeto com caráter de pesquisa executado pela Funasa é o Projeto Remediar, o
qual possui como objetivo a realização do processo de Gerenciamento de Áreas Contaminadas nas
áreas onde se armazenou e/ou manuseou inseticidas do grupo químico dos organoclorados, utilizados
no combate e controle de endemias pela ex-Sucam até o ano 2000.
A área de Saúde Ambiental atua ainda, constantemente, com os antagonismos das
situações de risco enfrentadas pelas populações, se de um lado se registra a escassez de água no
semiárido, por outro lado, as inundações nas Regiões Norte, Sul e Sudeste do país, requerem da
instituição, intervenções pontuais, técnicas e especializadas. De igual forma, foi primordial executar
ações que promovessem a qualidade de vida e reduzissem a vulnerabilidade e riscos à saúde
relacionados aos seus determinantes e condicionantes.

Saneamento

a) Sistemas Públicos de Abastecimento de Água
Conforme definido pelo Programa Plurianual do Governo Federal, instituído pela Lei
nº 13.249/2016, a Funasa possui entre outras, da ação 10GD (Implantação e Melhoria de Sistemas
Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes,
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
vinculada ao Programa 2068 - Saneamento Básico, que tem como órgão responsável o Ministério das
Cidades.

b) Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário
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Conforme definido pelo Programa Plurianual do Governo Federal, instituído pela Lei
nº 13.249/2016, a Funasa possui entre outras, da ação 10GE (Implantação e Melhoria de Sistemas
Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes,
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
vinculada ao Programa 2068 - Saneamento Básico, que tem como órgão responsável o Ministério das
Cidades.
Tal ação tem como finalidade beneficiar municípios com a Implantação e Melhoria de
Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população abaixo de 50.000
habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE).
Para atendimento ao que se propõe, a Funasa encontra-se inserida no Programa de
Aceleração do Crescimento, em sua segunda etapa, firmando Termos de Compromisso com
municípios e governos estaduais. Outra forma de atendimento é através de emendas parlamentares,
sendo que nesses casos são firmados convênios também com municípios e governos estaduais.
c) Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico

A Ação 20AG.0001 - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico - destinase a todos os municípios brasileiros com população de até 50.000 Habitantes, tem como finalidade o
desenvolvimento de atividades e ações de apoio técnico e financeiro a partir de critérios
epidemiológicos, socioeconômicos, ambientais e técnicos, voltadas para a promoção da saúde pública
e para a prevenção e controle de doenças e agravos, com destaque para a redução da mortalidade
infantil e inclusão social. Trata-se, portanto, de uma ação estratégica da FUNASA no cumprimento
de sua missão institucional tendo como compromisso a promoção da saúde e saneamento no interior
do país, principalmente em regiões de difícil acesso onde residem os segmentos sociais de baixa
renda.
O programa tem como objetivo implantar medidas estruturantes que visam à melhoria
da gestão em serviços de saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a
prestação de serviços, a regulação, a fiscalização e a participação e controle social.
Medidas estruturantes consistem em ações que dão suporte técnico, político e gerencial
para sustentabilidade da prestação dos serviços e se encontram tanto na esfera do aperfeiçoamento da
gestão, em todas as suas dimensões, quanto na melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física.
Sendo uma dimensão explorada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico
(PLANSAB)7, o fortalecimento das ações em medidas estruturantes assegura, de maneira crescente,
7

O Plansab, aprovado pelo Decreto nº 8.141, de 20 de novembro de 2013, e pela Portaria Interministerial CC-

PR/MF/MS/MP/MMA/MI/MCidades nº 571/2013, define as metas para o saneamento básico em todo o País, para o período 2014 a 2033, com
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a eficiência, a efetividade e a sustentação dos investimentos em medidas estruturais (obras de
saneamento). Esse desenho foi inserido no Plano Plurianual - PPA 2016-2019, com as iniciativas e
ações orçamentárias que fazem parte do escopo destes objetivos, descritos como estruturantes, pois
buscam enfrentar os problemas das funções de gestão descrita na Lei nº 11.445/2007, relacionada ao
planejamento, melhoria da eficiência e efetividade da prestação de serviços, educação ambiental,
capacitação, controle social e regulação.
O Plansab apresenta como macrodiretrizes para gestão do saneamento básico o
fortalecimento da prestação dos serviços, da gestão institucional e da capacidade gerencial dos
titulares e operadores, bem como a exploração das potencialidades de parcerias com o setor privado
para a prestação dos serviços com base no arcabouço legal existente.

d) Saneamento Rural

Os investimentos em saneamento básico no Brasil historicamente foram concentrados
em políticas voltadas para os grandes centros urbanos, em detrimento da área rural e dos pequenos
municípios. Como consequência desta prática, há uma grande parcela da população que não tem
acesso aos serviços de saneamento, principalmente os residentes nas áreas rurais do país.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2010, no
Brasil cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em localidades rurais, em aproximadamente 8,1
milhões de domicílios.
Ressalta-se que os serviços de saneamento básico são reconhecidamente uma condição
para a melhoria da qualidade de saúde da população. Nesse sentido, o saneamento básico tem relação
direta com o quadro epidemiológico e suas ações têm efeito imediato na redução das doenças ou
agravos decorrentes da falta ou inadequação desses serviços.
Em conformidade com o Plano Plurianual de Governo - PPA 2016-2019, o Ministério
da Saúde, por intermédio da Funasa, é o órgão do Governo Federal responsável pela coordenação e
implementação do Objetivo 0355, de implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais
e comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade
das ações e serviços públicos de saneamento básico.

investimentos estimados em R$ 508 bilhões. Em 2015 foi elaborado seu primeiro Relatório Anual de Avaliação a partir de informações fornecidas por
todos os órgãos públicos federais que atuam na área de saneamento básico. O plano serviu de base para a elaboração do Plano Plurianual PPA 20162019 tendo sido utilizado como referência para a formulação dos programas e aponta que serão necessários R$ 283,8 bilhões até 2033 em ações
compostas por medidas estruturais (55,8% do total necessário) e outros R$ 224,7 bilhões, também até 2033, em medidas de caráter estruturante
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O PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL NO CONTEXTO DA
POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Lei nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais e a política federal para
o saneamento básico, atribuiu no seu art. 52, caput e inciso I, a competência da União para elaborar
o Plano Nacional de Saneamento Básico/Plansab, definindo o Ministério das Cidades como órgão
responsável pela coordenação deste trabalho.
O referido Plano, aprovado por meio da Portaria Interministerial nº 571, de 5 de
dezembro de 2013, determina a elaboração de três programas para a operacionalização da Política
Federal de Saneamento Básico, a saber, Saneamento Básico Integrado, Saneamento Rural, e
Saneamento Estruturante.
A coordenação do processo de elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural
(PNSR) encontra-se sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), tendo essa Fundação trabalhado em 2015 e 2016 no acompanhamento da
elaboração deste Programa.
O Programa tem como objetivo promover o desenvolvimento de ações de saneamento
básico em áreas rurais, visando à universalização do acesso, por meio de estratégias que garantam a
equidade, a integralidade, a intersetorialidade, a sustentabilidade dos serviços implantados e a
participação social.
As metas previstas no Plansab para o Saneamento Rural são as de ampliar de 61% em
2010 para 80% em 2033 a cobertura dos domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por
poço ou nascente com canalização interna; ampliar de 17% em 2010 para 69% em 2033 a cobertura
dos domicílios rurais servidos por rede coletora de esgoto ou com fossa séptica.
A proposta do Programa considera as especificidades desses territórios e populações,
bem como a integração e a articulação com outras políticas e programas de governo.
Entende-se, portanto, que o planejamento e a implementação desse Programa
dependem diretamente da ação conjunta entre o Ministério da Saúde/Funasa e os diversos órgãos do
governo federal que atuam nas áreas rurais, sendo imprescindível uma articulação institucional nos
diversos níveis de governo, contando com a participação direta de representantes da sociedade civil
organizada e dos movimentos sociais afins ao saneamento rural.
3.1.2

Estágio de implementação do planejamento estratégico

Em 2012 houve a definição dos seguintes referenciais estratégicos da Funasa em
decorrência das alterações estatutárias ocorridas pela Lei nº 12.314, de 19.08.2010:
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» Missão
Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de
saneamento e saúde ambiental.
» Visão de Futuro
Até 2030, a Funasa, integrante do SUS8, será uma instituição de
referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde
ambiental, contribuindo com as metas de universalização do
saneamento no Brasil.
» Valores
• Ética;
• Equidade;
• Transparência;
• Eficiência, Eficácia e Efetividade;
• Valorização dos servidores;
• Compromisso socioambiental.
Naquela oportunidade, não houve desdobramento dos referenciais em objetivos
estratégicos da Funasa, tal fato inviabilizou a definição de metas e indicadores de desempenho
institucional.
A Funasa, como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), atuou no período de 2007 a 2010, em articulação
com os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional nos eixos: Saneamento em Áreas Especiais,
Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em municípios com
população total de até 50 mil habitantes, Saneamento Rural e Ações complementares de saneamento.
Nos anos de 2011 a 2014, período referente ao PAC 2, a Funasa desenvolveu ações
referentes aos Sistemas de Abastecimento de Água, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Melhorias
Sanitárias Domiciliares, Elaboração de Projetos e Saneamento Rural.
Assim sendo, os esforços da Funasa foram concentrados na execução do programa de
governo. Nesse sentido, a Funasa adotou como objetivos institucionais aqueles estabelecidos nos
referidos programas governamentais.
Nos anos de 2012 a 2015, foi utilizada a ferramenta MS Project para acompanhamento
das ações desenvolvidas pela Funasa em decorrência à execução do PAC 1 e 2, bem como outras
ações consideradas relevantes pela Alta Direção.
Neste contexto, chega-se ao ano de 2016 em um cenário com grave crise políticoeconômica do país com reflexos diretos na Funasa que, imbuída da importância da sua missão
institucional e com o foco no alcance da sua visão de futuro, impulsionou a discussão com vistas à
8

Sistema Único de Saúde
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elaboração do Plano Estratégico da instituição, partindo-se dos referenciais estratégicos definidos em
2012, para tal, iniciou o Ciclo de Realinhamento Estratégico, como estratégia para definir os objetivos
estratégicos que nortearão suas ações e decisões nos próximos anos, bem como, metas e indicadores
para o monitoramento do desempenho institucional.
Este Ciclo de Realinhamento Estratégico está sendo elaborado de forma participativa,
partindo-se da análise dos fatores e ambientes internos, assim como, dos fatores e cenários externos.
A primeira atividade realizada em 2016 foi o diagnóstico institucional, o qual foi
dividido em duas fases, a interna e a externa. A fase interna compreendeu a realização de uma
pesquisa com os colaboradores da instituição por meio da aplicação de um questionário online e
impresso. Na fase externa, foi realizada uma pesquisa junto aos agentes externos críticos para o
sucesso da missão da instituição com aplicação de um questionário diferenciado para este público.
Em resultado a esta atividade foi elaborado o Relatório do Diagnóstico Institucional
com a apresentação dos resultados das pesquisas (externa e interna), o qual foi apresentado e
disponibilizado para o público interno.
Concomitantemente, foram realizadas oficinas estratégicas (departamentos da Funasa
Presidência e Superintendências Estaduais) para construção gradativa dos objetivos estratégicos.
Estas oficinas contaram com a presença dos diretores, coordenadores-gerais, coordenadores e
técnicos, considerando se tratar de processo participativo, ou seja, os objetivos estratégicos devem
ser pactuados com as principais lideranças da Funasa e seu corpo técnico.
Nas oficinas estratégicas foram apresentadas as diretrizes do trabalho, a metodologia
a ser aplicada, e posteriormente foi realizada a análise crítica dos pontos levantados/respondidos
anteriormente pelas equipes para a elaboração do ranking dos principais pontos, os quais subsidiarão
a elaboração dos objetivos de acordo com sua importância (cumprimento da missão institucional),
sua urgência (resolução/priorização) e sua tendência (piorar/melhorar com rapidez ou de forma lenta).
Como produto destas oficinas foi construída a Matriz Swot da Funasa disponibilizada
e apresentada para o público interno, de forma a contribuir, juntamente com o Relatório do
Diagnóstico Institucional, para a elaboração dos objetivos estratégicos, metas e indicadores para o
Planejamento Estratégico da instituição.
Este terceiro momento será realizado em conjunto com todas as áreas e abordará a
elaboração dos objetivos estratégicos e seus desdobramentos em metas e indicadores. Esta etapa de
consolidação dos objetivos será finalizada no mês de abril/2017.
Abaixo, seguem os resultados e avaliação dos dados coletados no diagnóstico
institucional.
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Na busca da elaboração dos objetivos estratégicos da Funasa, os resultados do
Diagnóstico Institucional apontaram que as atividades desempenhadas pelos servidores e
colaboradores da instituição contribuem no cumprimento de sua missão. Sobre a visão de futuro, a
maioria dos servidores não soube opinar ou não acredita que a Funasa será até 2030 uma instituição
de referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental. No tocante aos
valores institucionais, constatou-se que os valores melhores avaliados foram a ética, a transparência,
o compromisso socioambiental e, a eficiência, eficácia e efetividade, sendo necessário avançar nos
valores equidade e valorização dos servidores.
Quanto ao processo decisório, é necessário possibilitar maior participação da força de
trabalho nas decisões, que são baseadas em fatores técnicos e políticos, sendo que apenas 8%
consideraram que essas decisões são baseadas somente em fatores técnicos, o que pode fragilizar o
alcance da visão de futuro e cumprimento da missão. A liderança foi considerada satisfatória e, a
avaliação das decisões tomadas pelas chefias foram consideradas regulares.
A gestão administrativa foi avaliada como regular para seus aspectos, embora, o
cenário apontado é de inadequada articulação entre as áreas, dificuldade de cumprimento de prazos
definidos, indicação de atividades não alinhadas totalmente às normas e aos procedimentos, além das
áreas não estarem devidamente estruturadas ao volume de trabalho, havendo há necessidade de
alinhar os processos de trabalho aos resultados almejados pela Funasa.
Nesse contexto, a modernização administrativa, foi indicada como a principal melhoria
para o processo de decisão e gestão administrativa, sendo uma potencial contribuição para a superação
das deficiências apontadas na gestão administrativa.
O fator humano é essencial para o sucesso da instituição em todos os seus aspectos,
havendo um apontamento para a existência de disfunções relacionadas à gestão de pessoas as quais
podem comprometer o desempenho das atividades. Tal apontamento foi endossado pela alta
incidência de propostas de melhorias relacionadas à gestão de pessoas que devem ser conduzidas pela
Funasa, sendo elencados os seguintes pontos críticos: i) Baixo incentivo à iniciativa e à criatividade;
ii) Capacitações não atendem às necessidades das áreas; iii) Não oportunização de cargos de liderança
para os servidores; iv) Quantitativo de servidores considerado insuficiente; v) Insatisfação em relação
à remuneração; vi) Condições do ambiente de trabalho que impactam na saúde do
servidor/colaborador; e vii) desvio de função.
A valorização dos servidores e colaboradores pode impactar na melhoria dos
resultados, é importante, portanto que Funasa capacite sua força de trabalho, elabore um Plano de
Cargos e Salários e melhore a remuneração. Também como proposta de valorização dos servidores e
colaboradores foi apontada a gestão por competência, que é capacidade de gerir, com conhecimento,
habilidade e atitude, englobando aspectos de conhecimento técnico, prático, experiência, e ainda o
comportamento humano, como forma de estimular o desenvolvimento profissional da força de
trabalho. Esse modelo de gestão foi sugerido também como forma de melhoria para o processo de
decisão e gestão administrativa.
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No tocante à gestão do conhecimento, há a preocupação quanto à perda do
conhecimento em decorrência da saída de servidores, para a qual deverá ser implantada uma prática
de retenção deste conhecimento.
O maior desafio apresentado para a Funasa foi alcançar maior efetividade das suas
ações, além do próprio cumprimento da missão institucional, ou seja, a promoção da saúde e as ações
de saneamento foram vistos também como desafios. No entanto, não será suficiente a Funasa
modernizar-se, corrigir as disfunções internas apontadas, e superar os desafios sem comunicar de
forma tempestiva os resultados das suas ações, tanto para o público interno quanto o externo. As
ações de comunicação/informação deverão ser objeto de aprimoramento, no intuito de potencializar
os resultados a serem alcançados.
A gestão técnica é outro desafio para a Funasa. Nesse ponto, a adoção de critérios
técnicos é uma necessidade veemente, ou seja, os processos de trabalho e decisórios deverão estar
tecnicamente convergentes com os referenciais estratégicos (missão, visão e valores). Assim,
considerando que a Funasa almeja ser referência nas ações de saneamento e saúde ambiental, a gestão
técnica tornar-se-á fundamental na elaboração dos objetivos estratégicos. A necessidade de adoção
de uma gestão participativa, na qual as decisões são compartilhadas com os demais membros para
fins de contribuição no processo de tomada de decisão, foi apresentada.
Configura-se como outro desafio a redução da ingerência política na instituição,
observa-se que a redução desta ingerência política foi considerada como necessária para a melhoria
dos processos de decisão e gestão administrativa, na expectativa da sociedade em relação à Funasa, e
inclusive como forma de valorização dos servidores.
A sociedade espera de uma instituição que tem a promoção da saúde e a inclusão social
como missão, que ela atue com eficiência, sendo isto apontado de forma clara, ou seja, cumprir com
sua missão, e também espera que haja comunicação/informação efetiva para/com a sociedade. Na
perspectiva interna, a sociedade espera ainda o compromisso e dedicação, alinhados a uma atuação
ética e transparente.
O diagnóstico identificou distorções existentes na Funasa, mas também coletou
propostas de melhoria já apresentadas (modernização, comunicação/informação, valorização dos
servidores, eficiência e gestão de pessoas), e outras a serem implantadas como o acompanhamento e
avaliação das ações executadas.
O enfrentamento dos desafios enseja o estreitamento do relacionamento da Funasa
com parceiros, os quais contribuem para o desempenho da missão institucional. Na perspectiva
destes, a maior contribuição da Funasa para a população é a promoção da saúde, seguida da
universalização do saneamento dentro das competências institucionais. Os parceiros ressaltaram a
importância da educação em saúde, o apoio técnico aos municípios e inclusão social como
contribuições para melhoria da qualidade de vida. No entanto, é necessária a melhoria da
comunicação com parceiros, assim como o nível de transparência das ações e, em consonância com
os resultados da pesquisa interna, a Funasa também deverá melhorar a divulgação dos seus resultados.
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Conhecer as oportunidades é fundamental na elaboração dos objetivos estratégicos,
pois permite a Funasa aproveitá-las em prol da melhoria dos seus resultados. A visão externa
apresentou como oportunidade a própria ampliação das parcerias, o enfrentamento ao déficit de
saneamento existente no país, e ainda o apoio técnico aos municípios, ressaltando a capilaridade da
instituição, que permite uma atuação em todo o território brasileiro.
Por outro lado, as ameaças se apresentam como desafiadoras. A principal ameaça
apontada pelos parceiros foi a falta de comunicação e informação das ações da Funasa, seguida da
crise econômico-financeira do país. A fragilidade técnica e de gestão dos municípios, a morosidade
na análise e acompanhamento, e a falta de planejamento integrado foram apontadas como ameaças
que a Funasa deverá neutralizar para obter melhores resultados.
As principais ações sugeridas pelos parceiros para fortalecimento da relação entre as
instituições foram apoio técnico, realização de encontros periódicos e desenvolvimento de
capacitações. Os parceiros propuseram que a Funasa desburocratize seus processos de forma a
imprimir maior celeridade nos seus resultados. A elaboração de estudos e pesquisas foi outra ação
apontada como forma de fortalecimento da parceria. Assim como, a gestão participativa, também
citada, poderá melhorar a articulação entre as instituições.
Em consonância com os referenciais estratégicos da Funasa, os parceiros identificaram
a promoção da saúde como principal objetivo estratégico da instituição. Outros objetivos, tais como,
universalização do saneamento, educação em saúde, apoio técnico, parcerias e ampliação da atuação,
foram propostos de modo que a instituição continue contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população.
As disfunções e outros aspectos que afetam a saúde e a eficiência da instituição foram
apontadas, cabe diante da perspectiva do Planejamento Estratégico, tentar reverter estas disfunções
na proporção da capacidade da instituição para mudar as suas práticas. Há necessidade de alinhamento
das estratégias, da cultura, dos sistemas de trabalho aos referenciais estratégicos estabelecidos
(missão, visão e valores). Nesse sentido, estes resultados da análise efetuada serão essenciais para
fundamentar a construção dos objetivos estratégicos, sendo utilizado para além da identificação das
deficiências organizacionais, tornando possível o impulsionar das mudanças necessárias.
3.1.3

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Como informado anteriormente, não houve a finalização do plano estratégico da
Funasa. Assim, os projetos prioritários são definidos em consonância com os objetivos do Plano
Plurianual (2016-2019). Entretanto a Funasa não é responsável por objetivo no PPA, sendo que as
realizações da Funasa contribuem para alcance dos objetivos de responsabilidade do Ministério da
Saúde e do Ministério das Cidades.
3.2

Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos

47

Relatório de Gestão - 2016
A Funasa realiza o monitoramento da execução de suas ações e apuração de resultado
dos planos de ação anuais e do Plano Plurianual - PPA, por intermédio da Coordenação de
Acompanhamento e Avaliação (Coava), que faz parte da Coordenação Geral de Planejamento e
Avaliação (Cgpla), da Diretoria Executiva (Direx).
Para o acompanhamento da execução das ações de engenharia de saúde pública e de
saúde ambiental via transferência de recursos, a Funasa desenvolveu o Sistema Integrado de Ações
da Funasa (SIGA), onde se acompanha todas as operações físicas e financeiras das transferências
realizadas, centralizando todos os sistemas utilizados nas atividades finalísticas da instituição,
englobando o Sistema Integrado de Gerenciamento de Obra (SIGOB), Sistema de Convênios
(SISCON) e o Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento (SIGESAN),
podendo o usuário realizar todas as suas atividades em um único sistema.
Os planos de ações anuais pactuados são elaborados e acompanhados com a utilização
da ferramenta MS Project, via web, disponível na página da Intranet da Funasa, com visualização a
todos os membros da Fundação, onde são retratados os compromissos e atividades para o
cumprimento das metas assumidas pela instituição no exercício em curso. A atualização das
informações nessa ferramenta é realizada pelos gerentes de projetos indicados pelas áreas técnicas.
As informações disponibilizadas nesta ferramenta são utilizadas como subsídio para
reuniões de diretoria e de Diretoria Ampliada, com a participação dos Diretores, Coordenadores
Gerais, Coordenadores, técnicos e dos Superintendentes Estaduais da Funasa.
O Plano Plurianual é monitorado via Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde as metas sob responsabilidade da
Funasa estão descritas e o acompanhamento no sistema tem periodicidade semestral, tendo como
fonte de informação, os relatórios gerenciais das áreas técnicas de engenharia e de saúde ambiental e
dados extraídos do Sistema Integrado de Ações da Funasa (SIGA), de uso específico da Funasa.
São monitoradas ainda, as metas definidas no Plano Anual de Saúde, com a utilização
do sistema de Controle, Acompanhamento e Avaliação de Resultados (e-CAR), do Ministério da
Saúde, com acompanhamento mensal.
O monitoramento também é feito com a utilização da ferramenta Business Intelligence
(BI), onde foram definidos alguns parâmetros de pesquisa que permitem a confecção de relatórios
com informações referentes a execução das atividades. Estes parâmetros estão representados por
indicadores, que apresentam resultados de fases da execução dos convênios. Estes indicadores estão
focados na área de saneamento e encontra-se em desenvolvimento indicadores para as demais áreas.
As ações programadas e suas respectivas metas, inclusive com a definição das etapas
para cumprimento das mesmas, foram estabelecidas no MS Project através do qual foram monitoradas
durante todo o exercício de 2016 pelo nível central, por meio de reuniões realizadas pela Presidência
visando, principalmente, detectar os entraves ao fiel cumprimento das metas estabelecidas, bem
como, vislumbrar e adotar estratégias de atuação que permitissem superar os obstáculos.
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3.3

Desempenho Orçamentário

3.3.1

Execução física e financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da Funasa

Esse item do presente relatório tem por objetivo oferecer informações sobre o
desempenho da Funasa na execução das ações fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Não se
aplicam as Ações/Subtítulos OFSS e Ações de Investimento.
I.

Ações Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) – SAÚDE AMBIENTAL

Tabela 6 - Metas de objetivo 0353 do Programa Temático Saneamento Básico (PPA 2016 - 2019)
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos
Descrição de saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem
e manejo de águas pluviais, a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.
Código

0353

Órgão

Ministério das Cidades

Programa Saneamento Básico

Código

2068

METAS QUANTITATIVAS
Sequencial
1

Descrição
Iniciativa

Descrição da Meta

Unidade a) Prevista até b) Realizada
c) % Realização (b/a)
medida
2019
em 2016

04ON - Executar ações de apoio ao
Município
controle da qualidade da água para
Apoiado
consumo humano em 2.000 Municípios.

2.000

594

29,70%

INICIATIVAS
06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em
da
1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de
vulnerabilidade socioambiental e sanitária.

Fonte: Desam

Análise Situacional da Meta 04ON
O Departamento de Saúde Ambiental, por meio de um conjunto de ações que
compõem o apoio ao controle da qualidade da água para o consumo humano, traduzidas como análises
laboratoriais; visitas e orientações técnicas; capacitação e suporte técnico; apoiou, no decorrer do
exercício de 2016, um total de 594 municípios, representando 29,70% do total da meta prevista no
Plano Plurianual 2016 – 2019.
Ressalta-se que alguns fatos negativos provocaram impacto no alcance de melhores
resultados da meta, destacando-se:
 Até o mês de setembro as Superintendências Estaduais trabalharam com
recursos em forma de duodécimos, o que afetou o planejamento das ações a
serem realizadas no exercício;
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 Dificuldade em adquirir reagentes laboratoriais de forma regionalizada
representou um fator que pode ter reflexo no quantitativo de análises de água
realizado, sendo este o principal motivo do insucesso das Superintendências
nesta aquisição, considerado reduzido pelos fornecedores;
 A crescente demanda do Ministério Público para que a instituição apoie o
controle e a vigilância da qualidade da água de consumo humano, a exemplo
dos estados de São Paulo, Alagoas, Bahia e Sergipe;
 A redução do quadro técnico que compõem as equipes que atuam no apoio ao
controle da qualidade da água para consumo humano.
Observa-se que as metas relativas às ações de controle da qualidade da água para o
consumo humano realizadas em 2016 são custeadas pelas ações orçamentárias 20Q8 - Apoio à
Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico e Ações de Saúde Ambiental e 20AF
- Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de
Doenças e Agravos.
A ação 20Q8 custeia todas as atividades relativas a deslocamento de servidores para a
realização de ações de apoio ao controle da qualidade da água, aquisição de insumos para os
laboratórios fixos e móveis e para as unidades móveis de tratamento da água e a ação 20AF financia
o aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle
da qualidade da água para consumo humano.
Portanto, mesmo que em um exercício financeiro não haja aquisição de equipamentos
e ou construção de laboratórios pela ação 20AF, o Departamento de Saúde Ambiental apoia os
municípios e as comunidades especiais por meio de sua capacidade instalada, permitindo dessa forma
a realização de suas atividades, mesmo diante de alguns fatores negativos.
Análise Situacional da Iniciativa 06JT
No exercício de 2016, o Departamento de Saúde Ambiental, apoiou, implementou e
fomentou ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 389 municípios, comunidades
rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.
Foram realizadas ações educativas voltadas a municípios com cisternas, as comunidades
rurais e especiais, nas obras relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e com Plano
de Saneamento Básico (PMSB). Ainda que não tenha realizado o trabalho diretamente nas
localidades, a Coordenação de Educação em Saúde Ambiental apoiou técnica e financeiramente 36
municípios, por meio do Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental. O
resumo das atividades é demonstrado a seguir.
a) Atuação em municípios beneficiados com cisternas pela Funasa:
- Número de Municípios contemplados com ações de Educação em Saúde
Ambiental: 5
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b) Ações de Educação em Saúde Ambiental em comunidades rurais e especiais:
- Número de Municípios: 33
- Número de Comunidades beneficiadas: 133
c) Ações de Educação em Saúde Ambiental relativas ao PAC I e II.
- Número de Municípios: 32
d) Ações de Educação em Saúde Ambiental voltadas ao Planos Municípios de
Saneamento Básico (PMSB):
- Número de Municípios: 150
e) d) apoio técnico e financeiro a municípios em 2016, através do Programa de
Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental (Portaria Funasa nº
560/2012):
- Edital de Chamamento Público nº 2/2016: 36 municípios
Tabela 7 - Metas de objetivo 0355 do Programa Temático Saneamento Básico (PPA 2016 - 2019)
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais, que assegurem
Descrição a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de saneamento básico.
(Programa Saneamento Básico).
Código

0355

Órgão

Ministério das Cidades

Programa Saneamento Básico

Código

2068

METAS QUANTITATIVAS
Sequencial

1

Descrição da Meta

Unidade
medida

04K3 - Executar ações de apoio ao
controle da qualidade da água para Comunidade
consumo humano em 3.000
Apoiado
Comunidades Rurais e Tradicionais.

a) Prevista até b) Realizada
c) % Realização (b/a)
2019
em 2016
3.000

873

29,10%

Fonte: Desam
No decorrer do ano de 2016, foram apoiadas com ações em Controle da Qualidade da
Água em 873 Comunidades especiais, rurais e indígenas, sendo: 76 assentamentos da reforma agrária;
403 pequenas comunidades rurais; 26 em regiões ribeirinhas; 286 remanescentes de Quilombos e 78
aldeias indígenas e 04 reservas extrativistas.
Dentre as ações realizadas destaca-se a reunião técnica nacional com a presença de
técnicos da área de todas as Superintendências Estaduais da Funasa, na cidade de Belém/PA, onde
foi apresentado o Protocolo de Ações do Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano da
Funasa em Comunidades Rurais e Tradicionais; discutido o Protocolo de Controle da Qualidade da
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Água para Consumo Humano em Cisternas implantadas pela Funasa e o Protocolo de Biossegurança
para Laboratórios de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano da Funasa, bem com a
apresentação da Solução Alternativa Coletiva de Tratamento da Água para Consumo Humano para
pequenas Comunidades (Salta-z), que está em fase interna de licitação e implantação nas
comunidades que prescindem de água potável para a promoção da saúde de suas populações.
Quadro 4 - Ação Orçamentária 20AF custeadora das metas 04ON e 04K3
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC ( x ) Integral
na execução da ação
20AF
Código

(

) Parcial
Tipo: Atividade

Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e
Controle de Doenças e Agravos

Título

Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão
e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, Código: 0353
considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário,
a drenagem e manejo de águas pluviais, a limpeza e manejo de resíduos
sólidos urbanos.

Objetivos

Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e
comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a Código: 0355
qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de
saneamento básico. (Programa Saneamento Básico).
Saneamento Básico

Programa

Código: 2068

Unidade Orçamentária

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

( ) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

Tipo: Temático
) PAC (

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada Liquidada

6.420.800,00

6.420.800,00

975.092,41

Restos a Pagar inscritos 2016
Paga

252.750,00 252.750,00

Processados

Não
Processados

76.823,00

2.829.244,95

Execução Física
Unidade
medida

Descrição da meta da Ação Orçamentária

Apoiar município com ações de Controle de Município
Qualidade da Água para Consumo Humano
Apoiado

de Montante
Previsto
351

Reprogramado

Realizado

-

594

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1/1/2016 Valor Liquidado

2.095.163,83

494.730,05

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado
3.399,99

Descrição da Meta

Unidade
medida

de

Realizada

Apoiar município com
ações de Controle de Município
Qualidade da Água para Apoiado
Consumo Humano

Fonte: Desam
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Análise Situacional da Meta da Ação 20AF
A dotação inicial prevista na Lei Orçamentária Anual para esta ação foi de 6.420.800,00
(seis milhões, quatrocentos e vinte mil e oitocentos reais). Com a publicação de R$ os Decretos
Presidenciais de limitação de empenho de despesas para a assegurar o cumprimento da meta de
superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016, estabelecida no art. 2º da Lei no 13.242,
de 30 de dezembro de 2015, e o valor final disponível foi de R$ 975.092,41 (novecentos e setenta e
cinco mil, noventa e dois reais e quarenta e um centavos), os quais foram empenhados na sua
totalidade.
Dos recursos empenhados, R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) foram
destinados para a aquisição de 2 (duas) Unidades Móveis de Controle da Qualidade da Água para
Consumo Humano (UMCQA) para os estados do Maranhão e Pará. A Unidade Móvel é um veículo
tipo furgão, adaptado para funcionar como laboratório de campo para a realização de análises em
amostras de água. Este tipo de laboratório, em função da facilidade de deslocamento e presteza na
emissão de laudos laboratoriais, tem condições de tornar ágeis as intervenções e ações corretivas que
se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade da água, principalmente nas situações
emergenciais que demandam intervenções imediatas, tais como surtos ou epidemias relacionadas com
doenças de transmissão hídrica e acidentes ambientais.
Objetivando a aquisição de equipamentos para análise de água para consumo humano,
conforme estabelecido na Portaria Funasa nº 190, foram empenhados R$ 30.908,98 (trinta mil,
novecentos e oito reais e noventa e oito centavos) pelas Superintendências Estaduais da Funasa do
Maranhão, Roraima e São Paulo.
A Superintendência Estadual do Pará desenvolveu um meio alternativo de tratamento de
água potável para as pequenas comunidades ribeirinhas, rurais, indígenas, quilombolas, que ainda
não contam com projetos de abastecimento público de água tratada, denominado de Solução
Alternativa Coletiva para Tratamento de Água (PROJETO SALTA-Z). Em 2016 foram
descentralizados R$ 14.433,43 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e três
centavos) com a finalidade de adquirir os equipamentos necessários ao funcionamento da referida
solução.
Esta ação custeou ainda, com fundamento na Portaria nº 190/2014, a aquisição do
equipamento Microondas - Sistema para Digestão de Amostras (Processo nº 25100.003.073/201621) para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR, necessário para o preparo
adequado de amostras de água em atendimento da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, no
valor de R$ 249.750,00 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais).
Ressalta-se que, mesmo diante a ausência de limite de empenho para a execução dos
compromissos e atividades planejadas pelo Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) no
exercício de 2016, foram envidados todos os esforços necessários para obter o melhor resultado da
ação utilizando-se da capacidade instalada da Funasa para apoiar os municípios no controle da
qualidade da água para o consumo humano.
Com relação à meta referente a restos a pagar, inscritos em 2016, a Funasa destinou
estes recursos para o Termo de Cooperação - TC 0329/2007 do Município de Orleans/SC que tem

53

Relatório de Gestão - 2016

como finalidade a construção de laboratório de controle da qualidade da água para consumo humano
que beneficiara aproximadamente 17 municípios.
Quadro 5 - Ação Orçamentária 6908 custeadora da iniciativa 06JT do Objetivo 0353
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação
Código

( x ) Integral

(

) Parcial

6908

Tipo: Atividade

Título

Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental para a Prevenção
e Controle de Doenças e Agravos

Iniciativa

06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde
ambiental em 1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais
em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.

Objetivo

Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da
gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico,
considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento Código: 0353
sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, a limpeza e manejo
de resíduos sólidos urbanos.

Programa

Saneamento Básico

Unidade Orçamentária

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

( ) Sim

( x )Não

Código: 2068
Caso positivo:(

) PAC

Tipo: Temático
(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira - Programação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2016

Dotação
Inicial

Final

9.504.000,00

9.504.000,00

Dotação

Empenhada
6.927.460,23

Liquidada
232.725,73

Paga

Processados

232.725,73

6.632,00

Não Processados
11.539.792,00

Execução Orçamentária e Financeira – Emenda (Estado da Paraíba)
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2016

Inicial

Final

421.218,00

421.218,00

Empenhada
300.000,00

Liquidada
0,00

Paga

Processados

0,00

-

Não Processados
-

Execução Orçamentária e Financeira – Emenda (Estado de Pernambuco)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2016
Inicial
1.500.000,00

Final
1.500.000,00

Empenhada
1.500.000,00

Liquidada

Paga

Processados

0,00

-

Não Processados
-

Execução Física
Descrição da meta

Montante

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado

Realizado

Apoiar municípios com ações de Fomento à
Educação em Saúde voltada para o Saneamento Município
Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças Apoiado
e Agravos - Nacional
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-

36

Apoiar municípios com ações de Fomento à
Educação em Saúde voltada para o Saneamento Município
Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças Apoiado
e Agravos – No Estado da Paraíba

1

-

1

Apoiar municípios com ações de Fomento à Município
Educação em Saúde voltada para o Saneamento Apoiado

9

-

1

54

Relatório de Gestão - 2016

Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças
e Agravos – No Estado de Pernambuco
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2016

8.271.805,91

Valor Liquidado

2.053.594,29

Valor
Cancelado

1.224.601,46

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

Apoiar municípios com
ações de Fomento à
Município
Educação em Saúde
Apoiado
voltada
para
o
Saneamento Ambiental

Fonte: Desam

Análise Situacional das Metas da Ação 6908
A Lei Orçamentária Anual (LOA) fixou para esta ação um orçamento no valor de R$
11.425.218,00 (onze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e duzentos e dezoito reais). Deste total,
R$ 9.504.000,00 (nove milhões, duzentos e quatro mil reais) refere-se à programação e R$
1.921.218,00 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, duzentos e dezoito reais) de emendas
parlamentares dos Estados da Paraíba e Pernambuco.
Com a publicação dos Decretos Presidenciais de limitação de empenho de despesas para
a assegurar o cumprimento da meta de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016,
estabelecida no art. 2º da Lei no 13.242, de 30 de dezembro de 2015, e o valor final disponível para
programação foi de R$ 6.995.583,00 (seis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
oitenta e três reais), dos quais foram empenhados R$ 6.927.460,23 (seis milhões, novecentos e vinte
e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos) representando aproximadamente 99%
do valor final disponível.
Em relação às emendas parlamentares, foram empenhados R$ 1.800.000,00 (um milhão
e oitocentos mil reais), perfazendo um percentual e execução de 94% do valor previsto. Estes recursos
propiciaram o desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental nos Municípios de Itabaína
– PB e de Recife – PB (Regiões Político Administrativas de Recife - Mangueira, Ponte do Maduro
(Santo Amaro, Chié, Ilha de Joaneiro, Santa Terezinha) Roda de Fogo e Santa Luzia).
Em relação à meta física programada para a ação, o Programa de Fomento de Educação
em Saúde Ambiental selecionou, por meio do Edital de Chamamento Público nº 2/2016, 194
propostas e celebrou 36 convênios que beneficiarão 36 municípios brasileiros.
Em relação à meta referente a restos a pagar inscrito no exercício de 2016, a Funasa
atendeu 17 municípios com ações voltadas às ações de educação em saúde ambiental para a promoção
da saúde e para a melhoria da qualidade de vida da população, relativos a convênios celebrados e
selecionados por meio dos Editais de Chamamento Público dos anos 2012, 2014 e 2015.
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Tabela 8 - Meta de objetivo 0714 do Programa Aperfeiçoamento Único do SUS (PPA 2016 - 2019)
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e
Descrição proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle
das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
0714
Órgão
Programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
Código

Ministério das Cidades
Código

2015

INICIATIVAS
06JD - Fomento de estudos e pesquisas com o objetivo de produzir e validar novas tecnologias e
procedimentos para as áreas de saúde ambiental, visando à promoção da saúde.
Descrição
Iniciativas

da
06JC - Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades afetadas por
emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à saúde.

Fonte: Desam

Análise Situacional da Iniciativa 06JD
No início do exercício de 2016 o Departamento de Saúde Ambiental optou por priorizar
a seleção de uma pesquisa voltada para avaliação impacto, de forma a atender a demanda recorrente
dos órgãos de controle, que cobrava da Funasa indicadores de impacto para mensurar os resultados
alcançados com a implantação de melhorias na área do saneamento e saúde ambiental, no entanto,
essa contratação se deu prejudicada em função da mudança da legislação referente aos instrumentos
de repasse do Governo Federal e da limitação de empenho de despesas para assegurar o cumprimento
da meta de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016, estabelecida no art. 2º da
Lei no 13.242, de 30 de dezembro de 2015.
Análise Situacional da Iniciativa 06JC
Os primeiros dias do mês de janeiro trouxeram ao Estado de Roraima os efeitos negativos
do clima quente, típico do verão nesta região. A escassez de chuvas, intensificou ainda mais os efeitos
da forte estiagem em praticamente todo o Estado. A escassez de água afetou principalmente os
municípios
de
Amajarí,
Alto
Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz,
obrigando o Estado de Roraima a decretar situação de emergência.
Diante de tal situação, o Estado de Roraima, por meio do Corpo de Bombeiros Militar e
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, solicitou à Superintendência da Funasa no Estado de
Roraima (Suest-RR) por meio do Ofício nº 003/2016 CEDEC NAC de 29 de janeiro de 2016, apoio
às ações de minimização dos impactos causados pela estiagem, em especial, o apoio com o
abastecimento emergencial e temporário de água para consumo humano às populações que sofrem
com a drástica redução de água dos mananciais, utilizando-se da Unidade Móvel de Tratamento de
Água de Baixa Turbidez da Funasa (UMTA).
Com o intuito de aperfeiçoar a atuação, em situações de emergência, o Departamento de
Saúde Ambiental tem envidado esforços para revisão do Plano e do Protocolo de atuação da Funasa
em situações de desastres naturais.
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No final do exercício de 2016, para atualizar o Plano e protocolo de atuação em desastres
da Funasa, foram realizadas duas oficinas com representantes das Superintendências Estaduais da
Funasa para compartilhar as experiências relacionadas à temática. As oficinas permitiram identificar
as necessidades das Superintendências quanto à atuação, recursos humanos e materiais, considerando
as especificidades institucionais, sociais e climáticas de cada região. Estas reuniões permitirão
melhorar o plano e protocolo de atuação em desastres existente na Funasa e igualmente introduzir a
temática de seca, estiagem e desertificação, por meio do mapeamento das ocorrências no Brasil nos
últimos 3 anos, destacando procedimentos específicos para este tipo de ocorrências, com base na
experiência dos servidores da Funasa da região Nordeste e Norte do Brasil.
Quadro 6 - Ação Orçamentária 20k2 custeadora da meta 06JD
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação
Código

( x ) Integral

(

) Parcial

20K2

Tipo: Atividade

Título

Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas Regionalizadas,
com vistas à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental.

Iniciativa

06JC - Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e
comunidades afetadas por emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à
saúde.

Objetivo

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável.

Programa

Aperfeiçoamento do SUS

Código: 2015

Unidade Orçamentária

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

( ) Sim

( x )Não

Caso positivo:(

) PAC (

Código:
0714

Tipo: Temático
) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Dotação
Inicial
4.683.200,00

Final
4.683.200,00

Empenhada
4.603,00

Liquidada
2.500,00

Paga
2.500,00

Restos a Pagar inscritos 2016
Processados
411.261,00

Não
Processados
2.927.927,00

Execução Física
Unidade
medida

Descrição da meta

Apoiar o fomento à pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias alternativas regionalizadas, com vistas à Pesquisa
sustentabilidade dos serviços e ações de saúde e Apoiada
saneamento ambiental.

de Montante
Previsto

Reprogramado Realizado
-

20

0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1/1/2016

Valor Liquidado

Valor
Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada
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1.387.299,12

1.209.785,49

Fomentar a pesquisa e
desenvolvimento de
tecnologias alternativas
regionalizadas, com
vistas à
sustentabilidade dos
serviços e ações de
saúde e saneamento
ambiental.

254.046,66

Fonte: Desam

A dotação inicial prevista na Lei Orçamentária Anual para esta ação foi de
4.683.200,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil e duzentos reais). Com a publicação dos
Decretos Presidenciais de limitação de empenho de despesas para a assegurar o cumprimento da meta
de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016, estabelecida no art. 2º da Lei no
13.242, de 30 de dezembro de 2015, e o valor final disponível foi de R$ 59.212,00 (cinquenta e nove
mil, quinhentos e doze reais) e empenhados R$ 4.603,00 (quatro mil seiscentos e três reais) para o
Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
No início do exercício de 2016 o Departamento de Saúde Ambiental optou por
priorizar a seleção de uma pesquisa voltada para avaliação impacto, de forma a atender a demanda
recorrente dos órgãos de controle, que cobrava da Funasa indicadores de impacto para mensurar os
resultados alcançados com a implantação de melhorias na área do saneamento e saúde ambiental, no
entanto, essa contratação se deu prejudicada em função da mudança da legislação referente aos
instrumentos de repasse do Governo Federal e da limitação de empenho de despesas para a assegurar
o cumprimento da meta de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016, estabelecida
no art. 2º da Lei no 13.242, de 30 de dezembro de 2015.
Com relação aos restos a pagar inscrito em 2016, a Funasa apoiou 8 (oito) pesquisas
com vistas ao financiamento de estudos e pesquisas em saúde ambiental.

Quadro 7 - Ação Orçamentária 20T6 custeadora do 06JC
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC ( x ) Integral
na execução da ação
20T6
Código

(

) Parcial
Tipo: Atividade

Título

Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana

Iniciativa

06JC - Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades
afetadas por emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à saúde.

Objetivo

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de
Código: 0714
doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle
das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Programa

Aperfeiçoamento do SUS

Código: 2015

Unidade Orçamentária

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

( ) Sim

( x )Não

Caso positivo:(

) PAC

Tipo: Temático
(

) Brasil sem Miséria
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Lei Orçamentária 2016
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2016

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada Paga

Processados

Não
Processados

12.900.000,00

12.900.000,00

7.877.242,73

13.447,00 13.447,00

1.100,00

20.307.805,00

Execução Física
Unidade
medida

Descrição da meta

Apoiar municípios no fortalecimento da Saúde Município
Ambiental para redução dos riscos à saúde humana Apoiado

de Montante
Previsto
89

Reprogramado

Realizado

-

69

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1/1/2016 Valor Liquidado

5.332.666,85

5.352.146,53

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado
632.078,00

Descrição da Meta

Unidade
medida

de

Realizada

Apoiar municípios no
fortalecimento da Saúde
Ambiental para redução dos
riscos à saúde humana

Fonte: Desam

Análise Situacional
Com a publicação dos Decretos Presidenciais de limitação de empenho de despesas
para a assegurar o cumprimento da meta de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de
2016, estabelecida no art. 2º da Lei no 13.242, de 30 de dezembro de 2015, e o valor final disponível
para programação foi de R$ 8.069.064,58 (oito milhões, sessenta e nove mil, sessenta e quatro reais
e cinquenta e oito centavos), dos quais foram empenhados R$ 7.877.242,73 (sete milhões, oitocentos
e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) representando
aproximadamente 98% do valor final disponível.
Dos recursos empenhados, R$ 7.850.000,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta mil
reais) foram destinados ao Terceiro Termo de Ajuste com a Organização Pan-Americana de Saúde
que tem como propósito fortalecer e qualificar as ações de saúde ambiental em consonância com o
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA), visando à promoção e proteção
da saúde, a inclusão social, a sustentabilidade e o cumprimento das metas de desenvolvimento do
milênio. Estes recursos beneficiarão aproximadamente 60 municípios.
Objetivando a complementação de recursos para os convênios com os Municípios de
Porto Real – RJ de Amapá – AP para a implantação dos sistemas de fluoretação das águas dos serviços
de abastecimento público, foram empenhados os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e de R$
13.495,56 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco mil e cinquenta e seis reais) para cada município
respectivamente.
Também foram empenhados R$ 1.511,58 (um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta
e oito centavos) pela Superintendência do Rio de Janeiro 9 (SUEST-RJ) para o Projeto Remediar, R$
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5.026,69 (cinco mil, vinte e seis reais e sessenta e nove reais) para custear a participação de servidores
da Funasa no curso de capacitação em Plano de Seguranças da água no Estado de São Paulo e R$
6.908,90 (seis mil, novecentos e oito reais e noventa centavos) pela Superintendência Estadual do
Pará visando a aplicação do Modelo Conceitual em áreas do Projeto Remediar, localizadas nos
municípios de Tucuruí, Altamira, Itaituba, Marabá, Conceição do Araguaia, Breves, Cametá e Belém.
Com relação à meta referente a restos a pagar, a Funasa apoiou 36 municípios, por
meio do financiamento de ações de educação em saúde ambiental para a promoção da saúde, relativos
aos Editais de Chamamento dos anos de 2012, 2013 e 2014.
Informações sobre Outros Resultados Gerados pela Gestão
No exercício de 2016 o Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) participou da
Reunião de Coordenação do Projeto de Cooperação Sul-Sul Trilateral, Brasil-Etiópia-Unicef, com o
objetivo de alinhar e discutir os questionamentos para as etapas de cooperação, visando os
preparativos das próximas missões técnicas com a Etiópia.
O projeto recebeu reconhecimento na Etiópia e no Brasil, assim como dentro do Unicef
de ambos países e também globalmente como um bom exemplo de cooperação Sul-Sul trilateral,
sendo que a iniciativa tem objetivos muito bem definidos e com parceiros técnicos altamente
qualificados.
O Unicef é um dos principais parceiros do governo da Etiópia articulando políticas
globais com programas nacionais, fazendo a ligação entre objetivos e marcos normativos
internacionais como no caso do movimento de Água e Saneamento para Todos (SWA), que visa
acelerar a implementação do desenvolvimento sustentável.
Foram apresentadas e discutidas as responsabilidades técnicas da FUNASA, da CAGECE e da
ARCE. Na discussão os participantes da FUNASA levantaram alguns questionamentos referentes ao
projeto, pois o desenho do sistema condominial de tratamento de esgoto foi apresentado apenas do
ponto de vista estrutural, sem considerar o impacto desse empreendimento na saúde da população e
os impactos ambientais. Nesse contexto os representantes da FUNASA mostraram a importância de
trabalhar junto com a comunidade antes da conclusão das obras, pois o trabalho de Educação
Ambiental deve ser desenvolvido paralelamente com as obras de engenharia.
A FUNASA mostrou os riscos à saúde da população usuária do sistema de esgotamento e da
população que reside no entorno, pois o esgoto tratado será lançado em um rio facilmente acessível à
comunidade, e considerando a escassez da água da região e o baixo consumo de água
(aproximadamente 7 L/pessoa/dia), a comunidade pode fazer uso dessa fonte para consumo humano.
Na reunião a representante da FUNASA que viajaria para Etiópia na missão de julho, levantou
questões muito importante relativas ao impacto no rio e os possíveis problemas que poderiam se
apresentar a jusante do lançamento do esgoto tratado.
Na discussão foi ressaltada a importância de aprofundar a análise das condições locais necessárias
para garantir o funcionamento e manutenção do sistema de esgotamento, tais como: disponibilidade
de materiais, de serviços de energia elétrica dentre outros. Foi destacada a importância de garantir a
quantidade de cloro e demais produtos para o tratamento do esgoto.
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Outro dos objetivos do projeto global é definir um marco regulatório, onde o Ministério das Cidades
do Brasil está participando para sua caracterização e definição, porém todos os integrantes da
comissão podem ajudar nessa construção. Nesse sentido foi proposto a parceria de universidades na
Etiópia para realizar um estudo de sustentabilidade local que pudesse subsidiar os trabalhos tanto de
saneamento quando de Saúde e Educação Ambiental.
Outro ponto discutido foi a temática da sustentabilidade financeira do sistema de esgoto condominial,
no caso, foi levanta a importância de entender os mecanismos que garantirão essa sustentabilidade.
Missão Técnica Julho de 2016.
Foi confirmada a participação de cinco pessoas na missão técnica à Etiópia, realizada no período de
4 a 8 de julho de 2016: Dois funcionários da CAGECE, dois funcionários da FUNASA e uma
tradutora da ABC. Foi acordado entre os integrantes da reunião que a missão tinha como objetivo
atingir os seguintes propósitos:
1) iniciar a realização de um diagnóstico de Saúde Ambiental visando obter as necessidades de
educação ambiental, como esta deve ser articulada e que tipo de metodologia deve ser implementada.
Para isso será necessário a caracterização dos hábitos da comunidade, normas culturais, costumes
higiênicos sanitários mais relevantes por meio de reuniões técnicas com contrapartes governamentais
e não governamentais, e também com a comunidade envolvida no projeto. Nesse caso a Funasa estará
encarregada de realizar estas atividades em parceria com universidades da Etiópia.
2) monitorar e avaliar os avanços na construção da obra do sistema de esgoto condominial até o atual
momento e apoiar tecnicamente o desenvolvimento dos próximos passos, por meio de
compartilhamento de experiências e conhecimento e diálogo com os técnicos. Os responsáveis pela
realização desse propósito, são os funcionários da CAGECE que desde o começo do projeto tem
participado no desenho do sistema; os Funcionários da Funasa também darão apoio na avaliação do
sistema, considerando a participação comunitária no processo.
Algumas questões iniciais seriam objeto de levantamento durante a missão:
• Impacto Ambiental: Tendo conhecimento da não existência de um marco legal ambiental na Etiópia,
na reunião foi sugerido implementar uma metodologia para avaliar o eventual impacto ambiental da
implantação e da operacionalização do projeto. Nesse sentido também foi sugerido incluir uma
análise sobre os possíveis indicadores para o monitoramento ao longo da operacionalização.
• Destino e uso do esgoto tratado: Na reunião foram mencionados os riscos à saúde relacionados com
a possível reutilização do esgoto tratado, pois seu destino final será em um rio cujo curso natural é
temporário, fornecendo água só duas vezes por ano, e devido à escassez da água na região, a
comunidade pode utilizar o esgoto tratado diante das necessidades de sede e fome que sofre a região.

Missão técnica – setembro de 2016
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Foi acordado que a próxima missão técnica seria realizada no mês de setembro e contando com a
participação de técnicos brasileiros das seguintes instituições: CAGECE, FUNASA, ARCE,
Ministério das Cidades. A missão foi dividida em duas delegações, sendo que uma (CAGECE e
FUNASA) foi para Wukro, com foco nas questões de gestão do sistema de esgotamento sanitário
(CAGECE) e educação Ambiental ( FUNASA), enquanto a outra (ARCE e Ministério das Cidades)
seguiu para Addis Abeba e às regiões de Oromia e/ou Amhara, onde foi compartilhada a experiência
brasileira no âmbito de regulação de saneamento básico e onde a delegação brasileira também pode
entender melhor as expectativas e os desafios das contrapartes da Etiópia visando colaborar com o
governo no processo do desenvolvimento do marco regulatório em água, saneamento e higiene no
país.
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II.

Ações Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) – SANEAMENTO

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)
Quadro 8- Ação Orçamentária 10GE
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial
107.432.003, 00

( x ) Integral

(

) Parcial

10GE
Projetos
Tipo:
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
02DP, 02DQ, 02DO, 02DR e 02DS
Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por Código
610
meio da implantação, ampliação e melhorias estruturais nos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com
ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte
localizados em bolsões de pobreza.
SANEAMENTO BÁSICO
Código
2068
Tipo:
36211 - Fundação Nacional de Saúde
( x ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
247.809.442,00
247.047.874,00
186.794.136,00
183.949.631,00
Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto

Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de Município beneficiado
até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de
75
Desenvolvimento Econômico (RIDE)
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º de janeiro
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
126.261.571,00
208.779.772,00
35.557.776,00
Município Beneficiado

Restos a pagar do exercício
Processados
Não Processados
2.844.505,00
60.253.738,00
Montante
Reprogramado

Realizado

75

145

Unidade de medida
Unidade

Realizada
201
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ANÁLISE CRÍTICA
A dotação prevista na LOA – 2016, para esta ação orçamentária, foi de R$
107.432.003,00 sendo R$ 43.301.738,00 de programação, R$ 3.849.000,00 de emendas individuais,
R$ 18.281.265,00 de emendas coletivas e R$ 42.000.000,00 de emendas de relator geral. Com a
atualização ocorrida através da suplementação de créditos para recursos de programação no valor de
R$ 183.226.439,00, a dotação final ficou de R$ 247.047.874,00
Ao fim, a Funasa teve disponibilizado um valor de R$ 226.528.177,00 para as ações
do PAC, os quais foram todos empenhados.
Com relação a recursos de emendas parlamentares coletivas, R$ 31.787,00 não foram
empenhados por conta da diminuição no valor apresentado pelo proponente no SICONV, além de
1.578.781,00 de emendas individuais por também não terem suas propostas técnicas de acordo no
SICONV. A emenda de relator geral também não foi empenhada por contingenciamento no valor
total da emenda.
A Funasa iniciou em 2013 um processo de seleção, o qual passou por várias fases.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Funasa deflagrou o Processo Seletivo da 2ª Etapa do PAC2, por
intermédio da Portaria Funasa nº 192/2013, publicada no DOU (Diário Oficial da União), em 04 de
fevereiro de 2013. De acordo com a citada Portaria, as propostas (cartas-consulta) cadastradas no
Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – SIGOB da Funasa foram analisadas e classificadas
para apreciação e deliberação do Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento –
GEPAC, instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007.
A segunda fase do processo seletivo foi o da apresentação dos projetos nas
Superintendências Estaduais da Funasa conforme Portaria Funasa nº 784/2013, de 07 de junho de
2013.A fase subsequente foi a de convocação dos proponentes para a entrevista técnica e apresentação
de documentação complementar nas Superintendências Estaduais conforme Portaria Funasa nº
931/2013, de 10 de julho de 2013.
A última fase foi a de visita técnica em campo e análise das planilhas orçamentárias
para aprovação dos projetos. Ao final, em 2014 foram contratados 349 empreendimentos
selecionados por meio da Portaria n.º 372 de 05/05/2014, no valor total de R$ 1.927.591.972,46, para
os quais foram empenhados R$ 236.419.766,39. Desta forma, ficou definido que a medida que as
obras fossem sendo executadas, as demais parcelas seriam empenhadas. Em 2015, a Funasa apenas
complementou termos de compromisso celebrados em anos anteriores, sendo atendidos 137
municípios.
Além de recursos do PAC foram aprovados e descontingenciados R$ 2.270.219,00
provenientes de emendas parlamentares, atendendo a 08 municípios.

FATORES INTERVENIENTES:
Os resultados apresentados de contratação de obras em 2016 foram limitados pelas
restrições no orçamento e dos recursos financeiros no exercício.
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Por conta da necessidade de readequação nas planilhas orçamentárias em virtude da
desoneração tributária definida pela Lei nº 12.546/2011 e suas alterações, e considerando a
dificuldade apresentada pela carência de equipe técnica especializada nos municípios contemplados
com as ações do PAC, alguns projetos ainda não tiveram suas planilhas adequadas ao previsto em lei,
para que se torne possível o repasse dos recursos previstos.
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Quadro 9 - Ação Orçamentária 10GG
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

( x ) Integral

Código

Programa

10GG
Tipo: Projeto
Implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em
municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões
integradas de desenvolvimento econômico (RIDE)
04KR - Contribuição para a redução dos resíduos sólidos recicláveis dispostos em
aterros sanitários e ampliação do número de municípios com soluções ambientalmente
adequadas de destinação de resíduos sólidos e de disposição final de rejeitos
Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que assegurem
a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
Código: 0610
Saneamento Básico
Código:2068

Unidade Orçamentária

36211

Ação Prioritária

(

Título

Iniciativa

Objetivo

(

) Parcial

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( )Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

77.054.230

58.264.683

41.690.547

0

0

Processados

Não
Processados

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de
medida

Implantação e melhoria de sistemas públicos de
manejo de resíduos sólidos em municípios de até
50.000 habitantes, exclusive de regiões
metropolitanas ou regiões integradas de
desenvolvimento econômico (RIDE)

Município
Selecionado

Meta
Prevista

Reprogramada Realizada

33

86

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º janeiro
129.661.570,60

Valor Liquidado
208.779.722,31

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

de

Realizada

37.557.775,60
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AÇÃO: 10GG - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS DE ATÉ 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE
DE
REGIÕES
METROPOLITANAS
OU
REGIÕES
INTEGRADAS
DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RIDE)
PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
OBJETIVO: 0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
INICIATIVA: 04KR - Contribuição para a redução dos resíduos sólidos recicláveis dispostos em
aterros sanitários e ampliação do número de municípios com soluções ambientalmente adequadas de
destinação de resíduos sólidos e de disposição final de rejeitos

ANÁLISE SITUACIONAL:
Para o ano de 2016 foi possível atender além da meta física prevista para a ação
orçamentária.
A meta previa o atendimento de 6 municípios e foram aprovadas 24 propostas que
beneficiam 24 municípios.
De forma resumida foram atendidas:
•

24 propostas de Programação para aquisição de veículos ou equipamentos para
operacionalização dos sistemas de tratamento de resíduos sólidos já existentes
- beneficiando 24 municípios.

•

68 propostas de Emendas Parlamentares - beneficiando 62 municípios.

Informações sobre recursos de programação contratados por meio de seleção
Em 22 de setembro de 2016 foi publicada a portaria nº 730, de 21 de setembro de 2016
que provou os critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e
financeiros do programa de Resíduos Sólidos Urbanos. Nesta portaria estavam previstos o apoio
financeiro para aquisição de equipamentos e veículos para operacionalização dos sistemas de
tratamento de resíduos sólidos já existentes.
Em 29 de novembro de 2016 foi publicada a Portaria nº 998, de 28 de novembro de
2016 que convocou as 26 Entidades selecionadas a cadastrar propostas no SICONV para ação de
Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao exercício de 2016.
Das 26 entidades, 24 encaminharam propostas para análise da área técnica da Funasa,
sendo todas as 24 aprovadas.
No momento as 24 propostas aprovadas, totalizando o repasse de R$ 6.706.951,00 e
encontram-se em fase de celebração pela área de convênio da Instituição.
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Quanto ao atendimento realizado via emendas parlamentares, foram recebidas no
exercício de 2016, por meio do programa SICONV nº 3621120160003, um total de 133 propostas,
sendo que 68 propostas foram aprovadas, totalizando um repasse de R$ 36.407.346,00 e se encontram
em fase de celebração e 65 propostas não receberam parecer de aprovação.
Gráfico 1 - Quantidade de propostas da ação 10GG aprovadas por Estado

Gráfico 2 - Quantidade de propostas de Emendas Parlamentares da ação 10GG aprovadas
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Gráfico 3 -Valor total das propostas de Emendas Parlamentares da ação 10GG aprovadas
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Quadro 10 - Ação Orçamentária 20AG
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC ( x ) Integral
na execução da ação

(

) Parcial
Tipo: Atividade

Código

20 AG

Título

Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000
Habitantes

Iniciativa

011L – Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços,
inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e
tecnológico.

Objetivo

Implantar medidas estruturantes que visem à Código: 0353
melhoria da gestão em Saneamento Básico,
compreendendo a organização, o planejamento,
a prestação dos serviços, a regulação e
fiscalização, e a participação e controle social.

Programa

SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Orçamentária

36211 – Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

(

Código: 2068

Tipo:

)Sim ( X )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial
6.000.000,00

Despesa
Final

54.800.000,00

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar do exercício
Paga

Não
Processados

Processados

52.733.399,00 671.230,00 671.230,00

-

45.903.451,00

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico Município
em Municípios de até 50.000 Habitantes
beneficiado

Meta
Prevista Reprogramada Realizada
23

23

136

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º janeiro Valor Liquidado
45.903.451,19

13.957.812,64

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

de

Municípios

Realizada
206
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ANÁLISE CRÍTICA:
APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, além de instituir a Política Federal de
Saneamento e estabelecer suas diretrizes nacionais, também definiu a necessidade de garantir um
planejamento setorial em níveis nacional, regional e municipal. Os principais instrumentos da Política
são: o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), os Planos Regionais de Saneamento
Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) e os Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB).

Nos Municípios com menos de 50 mil habitantes a Funasa atua desde de 2006 no
sentido de fomentar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Desde então, foram
firmados 606 convênios diretamente com as Prefeituras Municipais ou Consórcios Públicos
beneficiando 635 municípios.

Para dar mais efetividade a essa ação, de modo a elevar a capacidade institucional dos
Municípios, a partir do exercício de 2013, a Funasa alterou sua metodologia de apoio, buscando
parcerias com universidades federais, estaduais, municipais e entidades privadas sem fins lucrativos,
para capacitação e elaboração de planos municipais de saneamento, pela qual os municípios recebem
capacitação técnica e contam com equipe de consultoria para apoiar no desenvolvimento e elaboração
dos planos. Nesse formato, já foram formalizadas 17 parcerias com objetivo de atenderem 1.138
municípios, dessas, 3 foram formalizadas em 2016, totalizando o apoio a 136 municípios.

Tabela 9 – Municípios beneficiados com PMSB
Estado

Municípios Beneficiados Entidade9

Ano

MG

100

CREA MG

2012

BA

50

CREA BA

2013

MS

61

CREA MS

2013

9

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (MG, BA, MS); UNESC - Universidade do Extremo Sul
Catarinense; UFPI - Universidade Federal do Piauí; UFF - Universidade Federal Fluminense; UFMT - Universidade
Federal do Mato Grosso; ITP - Instituto de Tecnologia e Pesquisa; UFAC - Universidade Federal do Acre; UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte; UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UFRA - Universidade
Federal Rural da Amazônia; IFG - Instituto Federal de Goiás; SECID/GOV - Secretarias das Cidades do Governo do
Piauí; UFRR – Universidade Federal de Roraima; IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais; UFMG – Universidade
Federal de Minas Gerais.
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Estado

Municípios Beneficiados Entidade10

Ano

SC

15

UNESC

2013

PI

48

UFPI

2013

ES

40

UFF

2014

MA

150

UFF

2014

MT

106

UFMT

2014

SE

30

ITP

2014

AC

6

UFAC

2015

RN

86

UFRN

2015

RS

100

UFRS

2015

PA

40

UFRA

2015

GO

70

IFG

2015

PI

100

RR

9

UFRR

2016

MG

70

IFMG

2016

MG

30

UFMG

2016

SE

27

ITP

2016

TOTAL

1.138

SECID/GOV 2015

Para consolidar esta forma de atuação, em 2013 delegou-se às Superintendências
Estaduais autonomia para realizar chamamento público no intuito de buscar parceiras que contem
com equipe técnica, abrangência territorial e estrutura física para desempenho das atividades e em
2015 foi delegada às Suest também a seleção de municípios.

Quanto à COATS, coube o apoio técnico, junto aos NICT e parceiras, para
elaboração/análise conjunta das metodologias e orçamentos apresentados, além do fomento à
formação de novas parcerias. Para dar maior celeridade aos processos, foram feitas adequações ao
instrumento Termo de Execução Descentralizada e seus anexos.

10

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (MG, BA, MS); UNESC - Universidade do Extremo Sul
Catarinense; UFPI - Universidade Federal do Piauí; UFF - Universidade Federal Fluminense; UFMT - Universidade
Federal do Mato Grosso; ITP - Instituto de Tecnologia e Pesquisa; UFAC - Universidade Federal do Acre; UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte; UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UFRA - Universidade
Federal Rural da Amazônia; IFG - Instituto Federal de Goiás; SECID/GOV - Secretarias das Cidades do Governo do
Piauí; UFRR – Universidade Federal de Roraima; IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais; UFMG – Universidade
Federal de Minas Gerais.
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Ainda com relação às parcerias para PMSB, a COATS organizou em novembro de
2016 um Workshop (Figura 1) voltado para parcerias de Planos Municipais de Saneamento Básico,
com o objetivo de troca de experiências entre as parcerias que estão em andamento. Participaram
deste evento NICT (AC, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RN, RR, RS, SC e SE), técnicos
da presidência da Funasa e representantes das parceiras (ITP, UNESC, UFF, UFMT e UFRN). O
evento proporcionou a visualização do andamento das parcerias, o esclarecimento das diferentes
metodologias de trabalho que estão sendo utilizadas pelas parceiras e as formas de acompanhamento
das parcerias pelos NICT.

Para o acompanhamento dos convênios de PMSB, a COATS realizou um diagnóstico
da situação de todos os convênios realizados diretamente com os municípios e foi feito um relatório
com essas informações. Estes diagnóstico e relatório informam a situação de cada produto por estado.
O relatório contém, ainda a situação da parceria, caso o estado possua.

Por fim, destaca-se que a COATS apoiou diretamente as superintendências estaduais
na análise técnica dos convênios de PMSB formalizados com municípios, e em especial, as
superintendências de Tocantins e de Pernambuco, que em virtude do baixo quantitativo de
profissionais para análise e organização dos processos, foi convencionado entre a Presidência da
Funasa e àquelas SUEST, a realização de uma série de ações em força-tarefa para solucionar o passivo
de diversos produtos de PMSB sem análise. Coube à COATS também a avocação de dois processos
do estado do Amapá para reanálise dos produtos. Esta coordenação prestou apoio também à
Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul para reanálise de produtos.

CAPACITAÇÕES DE QUADROS MUNICIPAIS E DE SERVIDORES DA FUNASA
Quase 1.700 municípios brasileiros, cerca de um terço do total, gerenciam diretamente
seus serviços de saneamento básico, nos componentes água e esgoto. Uma parte os organizou sob as
formas de autarquia, empresa ou departamento; outras simplesmente ainda não perceberam a
importância de organizá-los. Nesses, é comum os serviços estarem completamente abandonados, a
cargo de funcionários sem qualificação adequada, que fazem apenas o que está ao seu alcance.

As intervenções, quando necessárias, são feitas de forma duvidosa, sem a garantia de
que os recursos investidos irão atingir seus objetivos. Os investimentos quase sempre são
emergenciais e muitas vezes se perdem por falta de capacidade gerencial.
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As tarifas, quando cobradas, são insuficientes para cobrir despesas com operação e
manutenção, o que resulta na deterioração de materiais ou de equipamentos e na falta de insumos
básicos, como por exemplo, o cloro, utilizado para desinfecção da água. Esta realidade é ainda mais
cruel em municípios de pequenos e médios portes.

Outro problema é a carência de recursos humanos capacitados, principalmente nos
municípios de pequenos e médios portes. Apesar de existir boa intenção para resolução dos
problemas, há insuficiência de quadros próprios qualificados para assessorar a prefeitura, seja na
organização dos serviços, na elaboração de projetos ou na operação e manutenção dos sistemas de
saneamento.

Para suprir a carência de recursos humanos capacitados é fundamental promover a
estruturação dos serviços com quadros efetivos e capacitados.

A Funasa, por meio desta coordenação, formalizou em julho de 2015, o Convênio nº
816987/2015 com a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE,
com vigência para o período de 16/07/2015 a 16/07/2017, no valor de R$ R$ 1.736.344,84 (um
milhão, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro
centavos),que tem como objetivo a realização de atividades de capacitação visando a qualificação dos
quadros técnicos, gestores municipais e servidores da Funasa com vistas à melhoria da gestão dos
prestadores de serviços públicos de saneamento além de agregar valores e conhecimentos aos
servidores dos NICT e Presidência que desenvolvem atividades de apoio a estados e municípios no
planejamento das ações de saneamento ambiental e de saúde pública, por meio da cooperação técnica.

De acordo com o plano de trabalho previsto para ser executado no decorrer da vigência
do convênio a meta é realizar 20 (vinte) oficinas de capacitação em vários estados do país, em
calendário já definido. Desta forma pretende-se capacitar aproximadamente 1.000 técnicos da Funasa,
servidores e gestores dos municípios com população inferior a 50.000 habitantes, atuantes na área de
saneamento básico e planejamento.

Para consecução dos objetivos propostos foram liberadas duas parcelas, equivalentes
à 50% do recurso, a primeira por meio da 2015OB804046, no valor de R$345.532,63 (trezentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), em 08/09/2015 e a
segunda por meio da 2016OB803720, no valor de R$520.903,45 (quinhentos e vinte mil, novecentos
e três reais e quarenta e cinco centavos), em 26/09/2016.
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Sobre a execução, em 2016, o material didático foi elaborado e diagramado, os
instrutores foram selecionados e capacitados no evento “Nivelamento dos Instrutores” durante 2
(dois) dias, nos quais receberam orientações sobre a realização das oficinas, recebimento de material
didático e nivelamento do conteúdo programático, com objetivo de uniformizarem as capacitações.
As oficinas estão sendo preparadas para serem iniciadas em março de 2017.
PROGRAMA SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE EM ÁREAS RURAIS SUSTENTAR

É de conhecimento de todos, que as áreas rurais necessitam de investimentos em
infraestrutura de saneamento, entretanto, a sustentabilidade das ações torna-se imprescindível para
manutenção do benefício oferecido à população. Nesse sentido, a Funasa somente será corresponsável
pelo processo de inclusão social e melhoria de qualidade de vida das populações a partir do fomento
de ações estruturais fortalecidas pela ação estruturante nas comunidades mais suscetíveis do país.

São várias as dificuldades apontadas na formulação e execução de políticas para as
áreas rurais, em comparação com as urbanas, haja vista particularidades como a dispersão da
população, o baixo nível socioeconômico dos habitantes, a necessidade de utilizar tecnologias não
convencionais e a dificuldade de se garantir assistência técnica e capacitação aos prestadores dos
serviços locais, cuja capacidade é, geralmente, muito reduzida.

Portanto, dentre as ações estruturantes desenvolvidas pela COATS destacou-se o
Programa Sustentar, criado em 2015 para promover a sustentabilidade dos Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água-SSAA, mediante a execução de ações de educação em saúde e saneamento
ambiental, bem como a capacitação dos gestores municipais, técnicos e representantes das
comunidades beneficiadas nos seguintes temas: Educação em Saúde Ambiental, Alternativas de
Gestão e Manutenção, Operação e Controle de Qualidade da Água dos sistemas implantados pela
Funasa em consonância com o Programa ÁGUA PARA TODOS do Governo Federal.
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Para criação do Programa, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
•

Articulação entre diretorias e coordenações para alcance de uma proposta
de sustentabilidade:
Diretorias: DENSP e DESAM
Coordenações: COATS, COSAN e COENG, pelo DENSP
Coordenações: COESA e COCAG pelo DESAM

•

Planejamento das atividades, utilizando a metodologia Balanced Scorecard,
com definição dos objetivos estratégicos, até a definição das ações
operacionais;

• Finalização da elaboração do material didático a ser utilizado nas
capacitações;
• Caderno de Alternativas de Gestão;
• Seleção de instrutores internos para atuarem nas capacitações;
• Nivelamento dos Instrutores.
Em decorrência da criação do SUSTENTAR, as atividades realizadas no âmbito do
público alvo (comunidades rurais e tradicionais) em 2016, estão apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 10 – Atividades realizadas do Programa SUSTENTAR
Capacitações
UF

Município

Comunidade

BA

Filadélfia

Riacho
Pedrinhas

BA

Ibitiara

Pau D'Arco

BA

de

Sensibilização
Gestores

Educação em
Saúde

Alternativas de
Gestão

Operação e
Manutenção

Realizada 2015 Realizada 2015

Realizada 2015

24 a 26/10/2016

Realizada 2015 Realizada 2015

22 a 24/02/2016

29/02/2016
02/03/2016

Muquém de
Fazenda
São
Grande
Francisco

Realizada 2015 Realizada 2015

25 a 27/02/2016

02 a 04/03/2016

BA

Rio
Contas

Barra Bananal

27/10/2016

16 a 18/11/2016

A ser programado

A ser programado

MG

Manga

Pedra Preta

16/06/2016

A ser programado

A ser programado

A ser programado

MG

Berilo

Olhos D'Água

20/10/2016

01 e 02/12/2016

A ser programado

A ser programado

MG

Chapada do
Gravatá
Norte

21/10/2016

03 e 04/12/2016

A ser programado

A ser programado

de

a
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MG

Matias
Cardoso

Lapinha

MG

Matias
Cardoso

Várzea
Manga

PE

Custódia

Buenos Aires

da

14/06/2016

25 a 27/07/2016

25 e 26/08/2016

22 a 24/08/2016

14/06/2016

28 a 30/07/2016

23 e 24/08/2016

25 e 26/08/2016

A ser programado

A ser programado

Realizada 2015 A ser programado

Verifica-se com essa atividade, que a COATS desempenha atenção especial às ações
estruturantes necessárias para garantir maior segurança hídrica aos sistemas de abastecimento e às
atividades produtivas, haja vista tais comunidades estarem localizadas no semiárido brasileiro.

Com o objetivo de revisar o material didático e propor melhorias às capacitações do
Programa Sustentar, foi realizada uma Semana de Trabalho destinada aos instrutores e colaboradores
do programa. O evento aconteceu na semana de 03 a 07 de outubro de 2016, em Brasília, no auditório
da presidência da Funasa.

Como encaminhamentos dessa semana de trabalho ficaram as revisões dos cadernos
nos três eixos de capacitação (Educação em Saúde Ambiental, Alternativas de Gestão e Manutenção
dos SSAA e Operação e Controle de Qualidade da Água dos SSAA), revisão das apresentações e das
metodologias a serem aplicadas nos cursos.

Com vistas a facilitar a disponibilização de material didático e outros materiais
referentes ao Programa Sustentar foi inserido no sítio intranet da Funasa um atalho que encaminha a
uma página com os materiais para download, aos quais todos os servidores da Funasa têm acesso.

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SANEAMENTO
A atividade em questão guarda consonância com as macrodiretrizes e estratégias do
PLANSAB, que visam assegurar materialidade às metas estabelecidas relativas ao investimento
público e cobrança dos serviços de saneamento básico. São diretrizes e estratégias fundamentais, que
visam, dentre outros avanços, assegurar fluxo estável de recursos financeiros para o setor e
mecanismos para sua eficiente utilização e fiscalização, com base no princípio de qualificação dos
gastos públicos e da progressiva priorização de investimentos em medidas estruturantes.
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A execução dessa ação é aplicada de forma pontual, conforme demandado pelo
município ou de acordo com o planejamento estratégico das Superintendências Estaduais, com o
apoio e a participação do nível central quando solicitado.

Com isso, ocorreu o apoio às Superintendências do Paraná, Amazonas e Piauí na
prestação de apoio aos Serviços Municipais de Saneamento, na redução e controle de perdas, por
intermédio de medidas de melhoria nos processos de gestão dos prestadores de serviços públicos de
saneamento básico, com ênfase na área de perdas e eficiência energética, estudo tarifário, incluindose a realização de diagnóstico técnico e administrativo.

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMENTO RURAL

No que se refere ao Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), vertente
PLANSAB, a Funasa celebrou em 2015, Termo de Execução Descentralizada (TED) com a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com previsão de elaboração em 18 meses. A
atividade da COATS na celebração e acompanhamento do TED refere-se à análise e aprovação
conjunta com a COSAN da proposta metodológica e orçamentária, bem como a participação em
comitê de acompanhamento da execução do TED.
Os resultados dos estudos contribuirão para que ações integradas sejam implementadas
de forma efetiva e assegurando que os segmentos envolvidos assumam suas responsabilidades com
vistas a atuar sobre os problemas de saúde e saneamento em áreas rurais.
Em janeiro de 2016 começaram as pesquisas de campo, onde foram selecionadas 15
comunidades rurais do Brasil e nas quais as equipes de campo passaram 10 dias em cada comunidade,
totalizando 150 dias dedicados a escutar, vivenciar e aprender com o rural.
Em dezembro de 2016 aconteceu a primeira Oficina Nacional do PNSR, na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que reuniu líderes de várias comunidades especiais,
professores da universidade, bem como técnicos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para
discutir as diretrizes e metas do Programa para um horizonte de 20 anos. Ao final do encontro, cada
grupo de discussão apresentou as resoluções debatidas e puderam compartilhar do ponto de vista de
cada grupo, no intuito de enriquecer o panorama do Programa, abrangendo de forma pontual cada
comunidade específica.
PARCERIAS E COOPERAÇÕES
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No ano de 2016 foi firmada cooperação, da qual esta Coordenação faz parte, entre a
Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização Pan-Americana de Saúde, por meio do TC
87/OPAS - Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de Saúde Ambiental, com vistas à
promoção e à proteção da saúde e o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.
Através desta cooperação foram contratados consultores cujo objetivo é o apoio
técnico na avaliação das políticas públicas de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
e proposição de melhoria contínua nos processos planejamento e gestão dos serviços municipais de
saneamento básico, tendo como metas:
i.

avaliar ações de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;

ii.

propor melhoria contínua nos processos de planejamento e gestão dos serviços
municipais de saneamento básico.

Como resultados esperados desta cooperação tem-se:
i.

Propor metodologias para avaliar o processo de elaboração e de implementação dos
Planos Municipais de Saneamento Básico -PMSB apoiados pela Funasa;

ii.

Estudar, propor e planejar projetos de apoio à gestão municipal voltados para: Redução
de perdas dos sistemas municipais de abastecimento de água; Aumento da eficiência
energética dos sistemas municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
Criação e estruturação dos serviços de saneamento básico e Gerenciamento dos
serviços de manejo de resíduos sólidos;
FATORES INTERVENIENTES:
DA EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES

As ações de apoio à gestão dos sistemas de saneamento básico são executadas no
âmbito das Superintendências Estaduais pelos Núcleos Intersetoriais de Cooperação Técnica (NICT),
sob a coordenação dos respectivos Superintendentes. No âmbito da Presidência da Funasa (nível
central), sob a direção do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP), com a
coordenação da Coordenação Geral de Cooperação Técnica em Saneamento (CGCOT).
As diretrizes gerais do programa, bem como o desenvolvimento de materiais de apoio
para análise e acompanhamento das ações, o monitoramento nos sistemas de informações, a
consolidação dos dados, inclusive o apoio técnico aos NICT, quando necessário, são de
responsabilidade da Coordenação de Assistência à Gestão em Saneamento (COATS).

DA ESTRUTURA OPERACIONAL
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Para operacionalização das ações de apoio à gestão e execução das atividades de
direção, coordenação, controle e monitoramento descritas anteriormente, são mobilizados
aproximadamente 252 (duzentos e cinquenta e dois) técnicos de nível médio e superior das áreas de
administração, educação em saúde, engenharia, convênios, recursos humanos e planejamento, que
constituem os NICT das 26 superintendências, conforme gráfico abaixo. Para auxiliar a organização
das atividades e funções dos técnicos dos NICT, em dezembro de 2015, o Presidente da Funasa
publicou Portaria nº 913 que define a forma de atuação e funcionamento dos núcleos, com vistas ao
desenvolvimento das atividades de natureza estruturante em atendimento ao PLANSAB.

Gráfico 4 – Estruturas dos NICT
Nº de itegrantes dos NICT/UF
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Observa-se na figura, que algumas superintendências apresentam núcleos mais
estruturados, que desenvolvem também atividades suporte a demais NICT, como no caso dos estados
da Bahia e Santa Catarina.

DOS RECURSOS
Os créditos orçamentários disponibilizados no exercício 2016 para operacionalização
das ações de apoio à gestão totalizaram a importância de R$ 54.800.000,00 (cinquenta e quatro
milhões e oitocentos mil reais), foram consignados no Orçamento Geral da União, na dotação
10512012220AG0001, distribuídos nas naturezas de despesas R$38.100.000,00 (custeio) e
R$16.700.000,00 (investimentos).
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DO APOIO AOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO
Os requisitos mínimos, as diretrizes e recomendações para elaboração dos planos
municipais de saneamento básico são estabelecidos por meio de termo de referência específico
pautado na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, ajustado
pelo decreto nº 8.629/2015

Em que pese, a nova estratégia estabelecida, tendo em vista o prazo estipulado pela
supracitada Lei e Decreto, a Funasa continua monitorando a elaboração dos 650 Planos Municipais
de Saneamento Básico pactuados de 2006 a 2012, com o objetivo de concluir esses convênios
municipais até 2017.

DO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL
Dentre os produtos a serem entregues em 2016, destacam-se: a análise da situação de
Saneamento Rural no Brasil, contemplando a conceituação de rural e caracterização de áreas
especiais; as propostas de diretrizes para o PNSR, em três eixos, Tecnologia; Gestão e Educação e
Participação Social, inclusive com realização de Oficinas Regionais, considerando as especificidades
das diferentes tipologias de áreas rurais; o detalhamento dos investimentos necessários, por região
geográfica e Unidades da Federação, para atendimento das metas estabelecidas para o saneamento
rural em 20 anos; e, a proposta de gestão do PNSR, para implementação, monitoramento e avaliação
das ações.

O PROGRAMA DE PESQUISA EM SAÚDE E SANEAMENTO
O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, do Departamento de Engenharia de
Saúde Pública, iniciado em 1999, tem como objetivo financiar projetos de pesquisa que produzam
soluções técnicas para incorporar as ações da Instituição, de fácil aplicabilidade, com baixo custo de
implantação, operação e manutenção, visando o fomento de ações sustentáveis de engenharia de
saúde pública e de saneamento ambiental integradas às diretrizes do SUS e a política de saneamento
ambiental do Governo Federal.

O Programa financiou 84 pesquisas por meio dos Editais N°001/2000, n°001/2001,
n°001/2003, n°001/2007 e n°001/2011, publicados no Diário Oficial da União.
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Do Edital n°001/2011, foram selecionadas e conveniadas 17 (dezessete) pesquisas, das
quais 2 (duas) foram concluídas em 2015 e 8 (oito) pesquisas em 2016, restando 7 (sete) pesquisas
que estão em andamento.

A situação do andamento das 17 (dezessete) pesquisas que foram selecionadas por
intermédio do Edital 01/2011 são apresentadas na tabela abaixo:
Tabela 11 - Relação das pesquisas referente ao Edital 01/2011
N

AREA
TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

SITUAÇÃO DA
PESQUISA
Em andamento

1

Tratamento de água por Filtração em Margem
para o abastecimento de populações dispersas
e pequenas comunidades

UFSC

2

Desenvolvimento de um sistema de
monitoramento eletrônico in situ de água
usando tecnologia de rede de sensores sem fio
alimentada com energia solar

USP

Concluída e com
complementações a
fazer

3

Tratamento de águas com excesso de ânions
fluoreto e nitrato utilizando HDLs, argilas e
zeólitas como adsorventes

UFRN

Concluída e aprovada

4

Sistemas de tratamento para desfluoretação
parcial de águas subterrâneas com presença de
flúor superior à estabelecida na Portaria MS n°
2914/2011

UNISC/RS

Concluída e aprovada

Avaliação da eficiência da filtração lenta com
retrolavagem, na remoção de protozoários
(Giárdia e Cryptosporidium), como tratamento
de água para consumo humano

UFSC

Em andamento

6

Desenvolvimento
de
sistema
Cromofluorogenico Qualitativo (P/A) de
avaliação de microcistina visando o suporte as
ações de vigilância a qualidade de águas
(MICROCIST)

UFES

Concluída e aprovada

7

Avaliação de um sistema de tratamento de
água convencional na
remoção
de
cianobactérias e cianotoxinas: estudo de caso,
SAMAE, Caxias do Sul, RS

UFRG

Concluída e aprovada

8

Tratamento simplificado de águas superficiais
com alta turbidez para abastecimento de
pequenas comunidades localizadas em
Várzeas
Coleta seletiva: modelos de gestão com e sem
inclusão de catadores, vantagens e
desvantagens
na
perspectiva
da
sustentabilidade.
Desenvolvimento de uma ferramenta para o
processo de planejamento, implementação e
gestão de sistemas sustentáveis de saneamento
para comunidades isoladas

UFMG

Em andamento

5

Abastecimento de
água

9
Resíduos sólidos
10

Gestão
em
engenharia
de
saúde pública

USP/SP

UFMS

Concluída e aprovada

Em andamento
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11

Instrumentos metodológicos para estimular a
formação de consórcios públicos voltados para
gestão integrada dos serviços de saneamento

UFRJ

SITUAÇÃO DA
PESQUISA
Concluída e aprovada

12

Metodologia para formulação de consórcios
para gestão integrada em saneamento
ambiental

UFSCar

Em andamento

13

Metodologia para fortalecimento do controle
social na gestão em saneamento

USP

Concluída e aprovada

14

Modelo de gestão de resíduos sólidos para
cinco assentamentos no município de Palmas
Análise do Serviço Integrado de Saneamento
Rural – SISAR, da Companhia de Água e
Esgoto do Ceará, em sua dimensão políticoinstitucional

UFTO

Em andamento

UFMG

Concluída e aprovada

Desenvolvimento de biofiltro com meio
suporte constituído de lodo desidratado e
escória de alto forno para a remoção
simultânea de sulfeto

UFMG

Concluída e aprovada

Filtros
plantados
com
macrófitas
(WETLANDS construídos) empregados no
tratamento
descentralizado
de
esgotos/Wetlands Videira

UFSC

Em andamento

N

AREA
TEMÁTICA

15

16

17

Esgotamento
sanitário

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

Fonte: Densp/Cgcot/Codet
Os relatórios finais, após a aprovação são disponibilizados na íntegra na página da
Funasa na internet.
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS PESQUISAS CONCLUÍDAS 1/2016 e 2/2016
No exercício de 2016, a Codet organizou dois Seminários de Avaliação de Pesquisas
Concluídas do Edital n. º 01/2011, com apresentação de 8 (oito) pesquisas. Ambos os Seminários
foram realizados no edifício sede da Presidência da Funasa em Brasília, com os objetivos de: avaliar
relatório final de pesquisa do Edital 01/2011 do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento;
divulgar e ampliar a participação dos servidores da Funasa na discussão das pesquisas com os
especialistas e pesquisadores.

O primeiro Seminário ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2016, com apresentação
de 3 (três) pesquisas. O Quadro 2 apresenta a relação das pesquisas concluídas, por área temática,
título e instituição, que foram apresentadas no Seminário.
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Tabela 12 - Relação das pesquisas apresentadas no 1º Seminário de Avaliação das pesquisas
N

ÁREA TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

1

Abastecimento de água

Avaliação de um sistema de tratamento de água convencional na
remoção de cianobactérias e cianotoxinas: estudo de caso, SAMAE,
Caxias do Sul, RS.

UFRG

Metodologia para fortalecimento do controle social na gestão em
saneamento.

USP

Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural – SISAR, da
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, em sua dimensão políticoinstitucional.

UFMG

2
Gestão em engenharia
de saúde pública
3

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

O segundo Seminário de avaliação ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2016
com apresentação de 5 (cinco) pesquisas concluídas. O Quadro 3 apresenta a relação das pesquisas
concluídas por área temática, título e instituição, que foram apresentadas no Seminário.

Tabela 13 - Relação das pesquisas apresentadas no 2º Seminário de Avaliação das pesquisas
N

AREA TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

Desenvolvimento de um sistema de monitoramento eletrônico in situ
de água usando tecnologia de rede de sensores sem fio alimentada
com energia solar

USP

Sistemas de tratamento para desfluoretação parcial de águas
subterrâneas com presença de flúor superior à estabelecida na
Portaria MS n° 2914/2011

UNISC/RS

Desenvolvimento de sistema Cromofluorogenico Qualitativo (P/A)
de avaliação de microcistina visando o suporte as ações de vigilância
a qualidade de águas (MICROCIST)

UFES

4

Gestão em engenharia
de saúde pública

Instrumentos metodológicos para estimular a formação de
consórcios públicos voltados para gestão integrada dos serviços de
saneamento

UFRJ

5

Esgotamento sanitário

Desenvolvimento de biofiltro com meio suporte constituído de lodo
desidratado e escória de alto forno para a remoção simultânea de
sulfeto

UFMG

1

2

Abastecimento
água

de

3

Fonte: Densp/Cgcot/Codet
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SUGESTÕES DE PESQUISAS

Ao final das discussões nos Seminários de Avaliação de Pesquisas 2/2016, foram
sugeridas as seguintes área temática/linhas de pesquisas, conforme tabela abaixo:
Tabela 14 - Sugestões para futuras pesquisas
Aplicar pesquisas desenvolvidas
Ver a possibilidade de ser viabilizado recursos para implantar em escala real os produtos de algumas pesquisas (filtro,
autorização, metodologia de análise de laboratório, etc)
Continuidade de pesquisas como: consórcios, remoção de flúor, remoção de gases metanos, sulfeto de hidrogênio e
outros
Maior disponibilidade dos pesquisadores no debate, pois as passagens foram marcadas em prazo exíguo para uns.
Estudo de fatores para viabilidade dos sistemas de abastecimento com gestão comunitária; propostas de bases de dados
para aplicação no Brasil nos sistemas de abastecimento de água; desenvolvimento de formulários para elaboração de
bases de dados que permitam identificar os sistemas de abastecimento rural implantados e suas condições de
funcionamento atual. (saneamento rural). É importante investir em: -sequência das pesquisas desenvolvidas para
potencializar resultados utilizando a estrutura implantada
Continuidade das pesquisas dos professores Sérvio Túlio (Desenvolvimento de sistema Cromofluorogênico Qualitativo
(P/A) de avaliação de microcistina visando o suporte as ações de vigilância a qualidade de águas (MICROCIST)) e
Chernicharo (Desenvolvimento de biofiltro com meio suporte constituído de lodo desidratado e escória de alto forno
para a remoção simultânea de sulfeto de hidrogênio e metano presentes no gás residual de reatores anaeróbios)

Fonte: Densp/Cgcot/Codet
É possível observar que as sugestões coletadas nesse contexto são sugestões mais
direcionadas às pesquisas apresentadas no Seminário de Avaliação. De maneira geral, a maior parte
delas está relacionada à aplicação ou continuidade destas pesquisas.

ORGANIZAÇÃO DO 9º CADERNO DE PESQUISA
Uma das atividades desenvolvidas no ano de 2016 foi a organização de Resumos
Executivos de pesquisas financiadas pela Funasa no contexto do Programa de Pesquisa em Saúde e
Saneamento (Editais 01/2007 e 01/2011) para elaboração da 9ª edição do “Caderno de Pesquisa em
Engenharia de Saúde Pública”.

Para tanto foram selecionados pela coordenação da Codet/Cgcot/Densp sete resumos
executivos de pesquisas financiadas pelo Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, editais
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01/2007 e 01/2011, para a publicação da nona edição do documento “Caderno de Pesquisa em
Engenharia de Saúde Pública”. A relação das pesquisas selecionadas encontra-se na Quadro 5 a
seguir.

Tabela 15 - Relação das Pesquisas (Resumos Executivos) integrantes do 9º Caderno
N°

Título
11

Gestão de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: a Participação Social em Três
Modelos Institucionais no Espírito Santo

22

Coleta Seletiva: Modelos de Gestão com e sem Inclusão de Catadores, Vantagens e Desvantagens na
Perspectiva da Sustentabilidade

33 Metodologias para Fortalecimento do Controle Social na Gestão em Saneamento
44

Tratamento de Águas com Excesso de Ânions Fluoreto e Nitrato Utilizando HDLs, Argilas e Zeólitas
como Adsorventes

55

Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural – SISAR, do Ceará, em sua Dimensão PolíticoInstitucional

66

Sistemas de Tratamento para Desfluoretação Parcial de Águas Subterrâneas com Presença de Flúor
Superior à Estabelecida na Portaria MS n° 2914/2011

77

Instrumentos Metodológicos para Estimular a Formação de Consórcios Públicos Voltados para Gestão
Integrada dos Serviços de Saneamento

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

Assim, os sete Resumos Executivos foram revisados e devidamente corrigidos, com
base na publicação da Funasa “Diretrizes internas para a apresentação de relatório técnico científico”,
2013. A publicação em questão traz os padrões para formatação dos documentos exigidos no edital,
inclusive o Resumo Executivo.

A solicitação de informações complementares aos coordenadores das pesquisas foi
utilizada como último recurso, tendo em vista que os Relatórios Finais por vezes contribuíram para
sanar possíveis dúvidas de conteúdo e necessidades de complementação. Essa estratégia se deu
devido ao tempo necessário para o contato com o pesquisador, adequações por sua parte, entre outras
questões.
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Após a revisão dos resumos executivos foram elaborados os demais elementos
componentes do Caderno: Sumário, Apresentação, Relação das Pesquisas conveniadas/selecionadas
pela Funasa Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento e Comitê Técnico. O Caderno encontrase concluído e a próxima etapa será enviar para publicação.

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PESQUISA EM SAÚDE E SANEAMENTO
A fim de avaliar e aperfeiçoar os Programas de Pesquisa da Funasa de maneira geral,
foi elaborado um questionário para Avaliação do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento. A
ideia de avaliação do programa foi consolidada no Seminário de Avaliação de Pesquisas, onde os
participantes contribuíram para a elaboração e definição do questionário, público-alvo e forma de
envio.
Assim, foi elaborado um questionário eletrônico, por meio da ferramenta Google
Forms, que foi enviado em dezembro para 56 pesquisadores, 9 consultores ad hoc e para engenheiros
e demais técnicos da Funasa. A seguir são apresentadas as perguntas do questionário.
Tabela 16 - Questionário de Avaliação do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento
1 - Os objetivos do PROGRAMA DE PESQUISA foram alcançados. (Buscar soluções para resolver os problemas que
limitam a eficácia das ações da FUNASA e desenvolver métodos e técnicas que ampliem a capacidade de intervenção
da instituição)
2 - As pesquisas desenvolvidas contribuíram para aumentar os conhecimentos dos técnicos da Funasa.
3 - Os resultados das pesquisas contribuem para a melhoria das ações da Funasa.
4 - Os resultados das pesquisas contribuem para melhoria das ações de saneamento dos municípios.
5 - Os simpósios e seminários de Pesquisa foram proveitosos para o aprimoramento dos técnicos da Funasa.
6 - A continuidade do Programa de Pesquisa é importante para a Funasa.
7 - Para a Funasa e seus técnicos houve ganho no relacionamento entre a Instituição e Pesquisadores.
8 - Para a Instituição de Pesquisa, houve ganho no desenvolvimento técnico científico na área de saúde e saneamento.
9 - O Comitê Científico, pesquisadores e consultores externos do programa de pesquisa contribuíram para a melhoria
da imagem técnica e científica da Funasa.
10 - O Comitê Científico, pesquisadores e consultores externos consideram importante o programa de pesquisa da
Funasa e sua continuidade.
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11 - O programa de pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa na área de saúde e
saneamento, no país.
12 - Com relação ao programa de pesquisa, suas expectativas foram atingidas?
13 - Aspectos Positivos do Programa de Pesquisa
14 - Aspectos Negativos ou a Melhorar do Programa de Pesquisa
15 - Sugestões para Futuras Pesquisas
Identificação do Participante

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

Nas questões 1 a 12, era necessário responder de acordo com uma escala, sendo: 0 =
discordo totalmente; 1 = discordo em parte; 2 = concordo em parte; 3 = concordo totalmente; NA =
não se aplica. Além disso, todas as questões possuíam um campo para observações. Foram recebidas
48 respostas até 08/01/2017.

A partir dos resultados é possível observar que a maior parte daqueles que
responderam ao questionário avaliou o Programa de maneira positiva, considerando também
importante a sua importância no fomento de pesquisas na área de saúde e saneamento e destacando a
necessidade de sua manutenção.

SIMPÓSIO DE PESQUISAS DA FUNASA, EM SAÚDE E SANEAMENTO
No período de 18 a 20 de outubro de 2016 foi realizado em Brasília, no auditório da
Funasa, o Simpósio sobre Pesquisas, em Saúde e Saneamento, tendo como objetivo principal a
atualização dos servidores sobre as tecnologias pesquisadas para a melhoria das ações da instituição.

O evento foi previsto no Plano Anual de Capacitação de 2016, sendo, portanto,
realizado pela Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Coder/Cgrh/Deadm) e
Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico em Engenharia Sanitária (Codet/Cgcot/Densp).

Participaram do evento cerca de 45 servidores que atuam na área de Engenharia de
Saúde Pública e Departamento de Saúde Ambiental, Auditoria (Presidência) e de 19
Superintendências Estaduais (Suest) e outros convidados.
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As palestras foram proferidas por 11 pesquisadores de 9 Universidades e 7
pesquisadores servidores da Funasa. Os temas abordados foram nas áreas de: gestão em engenharia
de saúde pública; abastecimento e tratamento de água; esgotamento sanitário; drenagem de águas
pluviais; e resíduos sólidos urbanos.

Cada apresentação, foi seguida de ampla discussão entre os participantes, destacandose as possibilidades de aplicação nas atividades da Funasa e as pesquisa ação desenvolvidas por
técnicos da Instituição.

Ao final, foi realizada mesa redonda, coordenada pelo professor Luiz Roberto dos
Santos Moraes-UFBA com a participação de Miguel Mansur Aisse-UFPR (Abes e Prosab), Paulo
Sérgio Scalize-UFG (Assemae), Aurélio Pessôa Picanço-UFTO e Rainier Pedraça de AzevedoSuest/AM, sobre o tema: "Tendências das pesquisas, em saneamento". Inicialmente, foram
apresentadas as tendências observadas nas pesquisas do Programa de Saneamento Básico (Prosab) e
Congressos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) e das experiências
municipais de saneamento nas Assembleias da Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (Assemae). Seguiram-se discussões e reflexões sobre as pesquisas em saneamento. Ao
final, surgiram diversas sugestões para futuras pesquisas em saúde e saneamento na Funasa. As
Reuniões Técnicas têm como objetivo principal divulgar e atualizar os resultados das pesquisas
desenvolvidas no Programa de Pesquisas em Saúde e Saneamento da Funasa.

Foi ressaltada a importância do desenvolvimento dos trabalhos científicos e a
necessidade da qualificação dos servidores que evolui no conhecimento e saber.

RESULTADOS
A tabela a seguir traz a relação das pesquisas apresentadas no Simpósio.
Tabela 17 - Relação das Pesquisas apresentadas no simpósio.
Temáticas abordadas

Palestrantes

Vladimir Caramoni
1. "Saneamento e saúde: a drenagem urbana e suas interfaces nos planos municipais de
Borges de Souzasaneamento"
UFAL
2 “Coleta Seletiva: modelos de gestão com e sem inclusão de catadores, vantagens e
Helena Ribeiro - USP
desvantagens na perspectiva da sustentabilidade”
3. “Uso e funcionamento das cisternas do P1MC e fatores intervenientes no semiárido baiano”

Patrícia
UFBA

Borja

-
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Temáticas abordadas

Palestrantes

4. “Ambiente institucional-normativo de acesso aos recursos públicos do saneamento básico. Hugo Vitor Dourado
Estudo das limitações a partir de pleitos do PAC Funasa para esgotamento sanitário na Bahia” de Almeida/Suest-BA
5. “Filtração lenta- alternativa de tratamento de água para pequenas localidades e unidades Cristina Célia
familiares”
Brandão-UNB

S.

6. "Saneamento ecológico (focado em recursos), e tecnologias sociais para o tratamento de água, Marcio Pessoa Bottocom foco na melhoria e nos avanços da saúde pública"
Suest/CE
7. "Tratamento de esgoto doméstico no Brasil: extratos de um relatório para o BID"

Marcos
Von
Sperling-UFMG

8. "Aproveitamento de águas pluviais para consumo potável: experiências da UFPA"

Ricardo Gomes Rosa
- Suest-PA

9. "Metodologias para fortalecimento do controle social no saneamento"

Mariana G. A. da Paz
- USP

10. "Tecnologias sociais aplicadas ao tratamento de esgoto-Tanque de Evapotranspiração Romeu
Francisco
(Fossa Verde) e Circulo das Bananeiras"
Gadotti - Suest-SC
11. "Modelos de gestão dos serviços de saneamento no Brasil: limites e possibilidades"

Luiz Roberto
Moraes - UFBA

12. "Direito humano na perspectiva do acesso à água. Análise do sistema integrado de Bernardo
saneamento rural – SISAR, do Ceará"
UFMG
13. "Modelos de gestão dos serviços de saneamento no Brasil: limites e possibilidades"

Aleixo

Prof.
Dr.
Roberto
Moraes

S.
-

Luiz
Santos

14. "Metodologia para Diagnóstico Hidroenergético em Sistemas de Bombeamento: 6 Casos de
Peter Cheung - UFMS
Estudo no Brasil"
Marcelo Rodrigues
15. "Análise de Investimentos em Sistemas de Abastecimento de Água com ênfase em
Barreto
–
Eficiência Energética"
AKUT/SKAT

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

A seguir são apresentados os temas de pesquisas sugeridas pelos presentes:

a) Abastecimento de água
• Gestão e redução de perdas de água, energia e eficiência energética
• Reservatórios (eutrofização, macrófitas aquáticas, recuperação de áreas degradadas)
• Captação de água superficial com pré filtração
• Laboratório de Tecnologias de Tratamento de água (convencional, ozonização,
ultrafiltração, osmose)
• Lodo de ETA (secagem, destino final, aplicação ETEs)
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• Controle e monitoramento das cisternas do Programa 1,2 MC (funcionamento, uso e
qualidade da água)
• Tratamento de água por filtro lento
• Tratamento de água no Amazonas

b) Esgotamento sanitário
• Efluentes sanitários industriais
• Lodo de esgoto (uso, desinfecção natural)
• Escuma (ETES e rede coletora)
• Odor (controle, monitoramento)
• Lagoas de estabilização (algas no efluente)
• RALF (pós tratamento e reuso)
• STHIL-lodo (secagem, combustão e escumas)
• Material de redes de água e esgotamento
• Eficiência energética (ETE, elevatórias LENHS, sede)
• Lodo de ETA
• Manutenção e limpeza dos tanques sépticos

c) Resíduos sólidos urbanos
• Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos
• Resíduos sólidos
• Biogás (aproveitamento energético)
• Lixiviado (tratamento)
• Material de redes de água e esgotamento
• Escuma de lodo de esgoto
• Recuperação dos lixões, aterros de pequeno porte e aterros simplificados
• Gestão dos resíduos sólidos por meio dos planos de saneamento e resíduos
• Desenvolvimento de processos para não gerar ou minimizar os resíduos
• Aspectos construtivos e de operação de aterro a um custo acessível
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d) Gestão em engenharia de saúde pública
• Política e gestão dos serviços de saneamento básico
• Planos municipais, regionais e estaduais de saneamento básico
• Tratamento do lixiviado de resíduos sólidos urbanos
• Planos de saneamento básico
• Programas/ações de saneamento mais adequados à realidade local

e) Outras áreas temáticas
• Educação ambiental e comunicação social
• Meio ambiente Instrumentos de regulação no saneamento
• Recursos hídricos

f) Observações gerais
• Investir em tecnologias sociais de saneamento
• Viabilizar aplicabilidade das pesquisas financiadas e desenvolvidas pela Funasa
• Viabilizar aplicabilidade de pesquis sobre Filtro Lento financiada pela Funasa e
desenvolvida pela prof. Cristina Brandão - UNB/DF
• Viabilizar monitoramento da tecnologia de Tanque de Evapotranspiração apresentada por
Romeu Francisco Gadotti - Suest/SC
• Realizar pesquisa-ação.

OFICINA PARA DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE SANEAMENTO – 4ª EDIÇÃO
No período de 23 a 25 de agosto de 2016 realizou-se, em Brasília, a Oficina para
atualização dos servidores da Funasa sobre o Manual de Saneamento (Oficina do Manual), com a
presença de toda a equipe técnica da revisão da 4ª edição do Manual e técnicos de todas as Suests,
proporcionando discussão com os presentes sobre o conteúdo da quarta edição do Manual, publicada
e disponibilizada via web e impressa. O número total de participantes foi de cerca de 80 (oitenta).

Foram apresentados
coordenadores/autores.

todos

os

capítulos

do

Manual

pelos

próprios
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A Oficina do Manual representou uma importante oportunidade de reunir os
conhecimentos e habilidades de profissionais de todas as regiões do país, das diversas realidades,
realizar uma análise crítica da aplicabilidade do conteúdo da quarta edição do manual no cenário atual
e propor ajustes e encaminhamentos para as próximas revisões.

A oficina foi desenvolvida de forma a alternar apresentações de capítulos do Manual
e discussões em grupo de trabalho sobre o(s) mesmo(s) capítulo(s). Cada capítulo foi apresentado
pelo autor/coordenador ou participante da equipe que elaborou o capítulo, sendo complementado
pelos demais participantes da elaboração do Manual.

93

Relatório de Gestão - 2016

Quadro 11 – Ação orçamentária 20AM
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(

Código

20AM

Título

Programa

Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais
META: 04S6 - Fomentar e fortalecer 1.000 cooperativas, associações e redes de cooperação de catadores de materiais
recicláveis para atuação na coleta seletiva e na cadeia produtiva da reciclagem.
INICIATIVA: 06NQ - Implementação das ações integradas para fomento e fortalecimento de associações, cooperativas e
redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis, por meio de formação, assessoria técnica, infraestrutura e logística
em unidades de coleta, triagem, processamento e comercialização de resíduos.
Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por meio da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis.
Código: 1102
Qualidade Ambiental
Código:2083

Unidade Orçamentária

36211

Ação Prioritária

(

Iniciativa

Objetivo

) Integral

( x ) Parcial
Tipo: Projeto

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

1.500.000

1.200.000

0

0

0

Processados

Não Processados

Execução Física
Descrição da meta
Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais

Unidade
medida
Município
Selecionado

de Meta
Prevista
3

Reprogramada

Realizada
0
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Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º janeiro

Execução Física - Metas
Valor Liquidado

Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada
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AÇÃO: 20AM - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA E RECICLAGEM DE
MATERIAIS
PROGRAMA: 2083 - Qualidade Ambiental
OBJETIVO: 1102 - Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por meio da
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a inclusão socioeconômica de
catadores de materiais recicláveis
META: 04S6 - Fomentar e fortalecer 1.000 cooperativas, associações e redes de cooperação de
catadores de materiais recicláveis para atuação na coleta seletiva e na cadeia produtiva da reciclagem

ANÁLISE SITUACIONAL:
Para o ano de 2016 não foi possível atender a meta física prevista para a ação orçamentária.
A meta previa o atendimento de 3 associações.
Situação da ação: A Funasa encontra-se inserida no Programa Cataforte III, tendo como
demanda o apoio para nivelação das entidades por meio de aquisição de equipamentos.
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Quadro 12 – Ação orçamentária 3883
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

( x ) Integral

Código

3883
Tipo: Projeto
Implantação e melhoria de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
para prevenção e controle de doenças e agravos

Título

(

) Parcial

04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.

Iniciativa

Programa

Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que assegurem
a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
Código: 0610
Saneamento Básico
Código:2068

Unidade Orçamentária

36211

Ação Prioritária

(

Objetivo

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

16.651.218

13.471.218

11.376.722

0

0

Processados

Não
Processados

Execução Física
Unidade de
medida

Descrição da meta

Implantação e melhoria de serviços de drenagem e Município
manejo das águas pluviais urbanas para prevenção e Selecionado
controle de doenças e agravos

Meta
Prevista

Reprogramada

Realizada

9

-

5

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em 1º janeiro

Valor Liquidado

Valor
Cancelado

3.062.387,00

750.000,00

-

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada
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AÇÃO: 3883 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E
MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE
DOENÇAS E AGRAVOS
PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
OBJETIVO: 0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
INICIATIVA: 04KR - Contribuição para a redução dos resíduos sólidos recicláveis dispostos em
aterros sanitários e ampliação do número de municípios com soluções ambientalmente adequadas de
destinação de resíduos sólidos e de disposição final de rejeitos
ANÁLISE SITUACIONAL:
Para o ano de 2016 não foi possível atender a meta física prevista para a ação
orçamentária.
A meta previa o atendimento de 1 município.
9 propostas de Emendas Parlamentares - beneficiando 5 municípios.
A Funasa não realizou seleção via programação por falta de orçamento necessário para
atendimento de pleitos.
Quanto ao atendimento realizado via emendas parlamentares, foram recebidas no
exercício de 2016, por meio do programa SICONV nº 3621120160004, um total de 11 propostas,
sendo que 9 propostas foram aprovadas, totalizando um repasse de R$ 11.626.722,00 e se encontram
em fase de celebração e 2 propostas não receberam parecer de aprovação.
Gráfico 5 - Quantidade de propostas de Emendas Parlamentares da ação 3883
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Quadro 13 – Ação orçamentária 3921
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

( x ) Integral

Código

3921
Tipo: Projeto
Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas

Título

(

) Parcial

Iniciativa

02QB - Redução do quantitativo de habitações cujas condições físicas favorecem a colonização do inseto hematófago Triatomíneo,
transmissor do agente patogênico Trypanosoma Cruzi (Doença de Chagas).

Objetivo

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção
e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e
na promoção do envelhecimento saudável
Código: 0714

Programa

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde Código:2015

Unidade Orçamentária

36211

Ação Prioritária

(

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

Despesa
Final

32.500.000,00

Empenhada

32.300.000,00

30.691.925,00

Restos a Pagar do exercício

Liquidada
750.000

Paga

Processados

Não Processados

750.000

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas

Meta
Prevista

Reprogramada

Município Selecionado 48

Realizada
49

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em 1º janeiro

Valor Liquidado

Valor Cancelado

24.467.301,04

19.735.662,03

5.150.000,00

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada
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AÇÃO: 3921 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE
DA DOENÇA DE CHAGAS
PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
OBJETIVO: 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os
determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção
de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis
e na promoção do envelhecimento saudável.
INICIATIVA: 02QB - Redução do quantitativo de habitações cujas condições físicas favorecem a
colonização do inseto hematófago Triatomíneo, transmissor do agente patogênico Trypanosoma
Cruzi (Doença de Chagas).
PROJETO: 3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas
ANÁLISE SITUACIONAL:
Para o ano de 2016 não foi possível atender a meta física prevista para a ação orçamentária,
por falta de recurso necessário.
A meta previa o atendimento de 48 municípios e foram aprovadas 33 propostas.
De forma resumida foram atendidas:
33 propostas de Programação - beneficiando 33 municípios
16 propostas de Emendas Parlamentares - beneficiando 16 municípios.

Informações sobre recursos de programação contratados por meio de seleção
Em 22 de setembro de 2016 foi publicada a portaria nº 729, de 21 de setembro de 2016
que aprovou os critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e
financeiros do programa de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas. No total
foram recebidas 160 propostas no valor aproximado de 304 milhões, desta apenas 33 estavam aptas
a receberem o recurso segundo os critérios definidos pela instituição.

Foram publicadas as Portaria nº 999, de 28 de novembro de 2016, nº 1.019, de 5 de
dezembro de 2016 e nº 1.043, de 7 de dezembro de 2016, que convocaram municípios a cadastrar
propostas para ações de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas,
do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, referente ao exercício de 2016.
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Todas as 33 propostas recebidas foram aprovadas pela área técnica da Funasa,
totalizando o repasse de R$ 24.140.544,51 e encontram-se em fase de celebração pela área de
convênio da Instituição.

Quanto ao atendimento realizado via emendas parlamentares, foram recebidas no
exercício de 2016, por meio do programa SICONV nº 3621120160005, um total de 22 propostas,
sendo que 16 propostas foram aprovadas, totalizando um repasse de R$ 6.691.925,00 e se encontram
em fase de celebração e 8 propostas não receberam parecer de aprovação.
Gráfico 6 - Quantidade de propostas da ação 3921

Gráfico 7- Quantidade de propostas de Emendas Parlamentares da ação 3921
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Quadro 14 – Ação orçamentária 7652
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(

Código

7652

Título

Melhorias Sanitárias Domiciliares
META: 04Q9 - Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número de domicílios urbanos
com renda de até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou sanitário
no domicílio ou na propriedade (2 milhões e seiscentos mil, em quatro anos)
0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento
básico.
Código: 0355 e 0610

Iniciativas

Objetivos

) Integral

( x ) Parcial
Tipo: Projeto

Programa

Saneamento Básico
Código:2068

Unidade Orçamentária

36211

Ação Prioritária

(

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

137.222.906

Despesa
Final

Empenhada

136.659.184

Restos a Pagar do exercício

Liquidada

987.500

114.879.412

Processados

Não
Processados

Reprogramada

Realizada

Paga

987.500

Execução Física
Unidade
medida

Descrição da meta

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Município
Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
Selecionado

de Meta
Prevista
267

206

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º janeiro
85.496.627,13

Valor Liquidado
37.410.064,99

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

de

Realizada

26.984.687,96

AÇÃO: 7652 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
OBJETIVO: 0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
META: 04Q9 - Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número de domicílios urbanos com renda de
até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou sanitário no domicílio ou na propriedade.
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ANÁLISE SITUACIONAL:

A Meta "Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número de domicílios urbanos com
renda de até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou sanitário no domicílio ou na
propriedade" do Objetivo 0610 , se divide com as metas "Ampliar de 6,0 para 6,4 milhões o número
domicílios rurais, com renda de até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou sanitário
no domicílio ou na propriedade" e "Ampliar de 2,8 para 3,0 milhões o número de domicílios rurais
servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários" do objetivo 0355,
pela impossibilidade de se separar os objetos implementados pela mesma ação.

Além disso a apuração do indicador leva em consideração banheiros efetivamente
concluídos e entregues. Desta feita, são consideradas as obras executadas no âmbito de convênios
anteriores.

Essa evolução, contudo, é parte de um esforço conjunto de diversos órgãos do Governo
Federal, bem como de outros entes da Federação, não sendo fruto exclusivamente da atuação da
Funasa. A apuração exata do indicador desta Fundação é extremamente complexa em razão da
diversidade de itens financiáveis no Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, aliada às
alterações interpostas pelos proponentes à medida em que se dá a aprovação da documentação técnica,
libertação dos recursos, etc.

Considerando a totalização do atendimento previsto no PPA, para o ano de 2016, a
ação 7652 atendeu além da meta física prevista para a ação orçamentária.
A meta previa o atendimento de 109 municípios e foram aprovadas 111 propostas.
De forma resumida foram atendidas:
•

111 propostas de Programação - beneficiando 111 municípios

•

108 propostas de Emendas Parlamentares - beneficiando 95 municípios.
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Informações sobre recursos de programação contratados por meio de seleção:

O Programa 2068 - Saneamento básico (ação: 7652 - Implantação de melhorais
sanitárias domiciliares para prevenção e controle de doenças e agravos), visa o atendimento de
domicílios em áreas rurais e urbanas, em municípios de até 50.000 habitantes.
Em 22 de setembro de 2016 foi publicada a portaria nº 728, de 21 de setembro de 2016
que aprovou os critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e
financeiros do programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
Em 29 de novembro de 2016 foi publicada a Portaria nº 997, de 28 de novembro de
2016 que convocou municípios selecionados a cadastrar propostas para ações de Melhorias Sanitárias
Domiciliares, referente ao exercício de 2016.
Em 29 de dezembro de 2016 foi publicada a Portaria 1.343, de 28 de dezembro de
2016, que prorrogou o prazo de inscrição estipulado pela Portaria nº 997, de 28 de novembro de 2016.
Do total de 120 propostas recebidas, 111 foram aprovadas pela área técnica da Funasa,
totalizando o repasse de R$ 50.242.881,63 e encontram-se em fase de celebração pela área de
convênio da Instituição.
Quanto ao atendimento realizado via emendas parlamentares, foram recebidas no
exercício de 2016, por meio do programa SICONV nº 3621120160006, um total de 179 propostas,
sendo que 108 propostas foram aprovadas, totalizando um repasse de R$ 57.553.946,00 e encontramse em fase de celebração e 71 propostas não receberam parecer de aprovação.
Gráfico 8 - Quantidade de propostas da ação 7652 aprovadas por estado
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Gráfico 9 - Quantidade de propostas de Emendas Parlamentares da ação 7652 aprovadas por
estado.
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Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

( x ) Integral

(

) Parcial

Código

7656

Título

Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de
Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais

Iniciativas

06IV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do Plansab
06IW - Realização de assistência técnica e capacitação em saneamento básico em comunidades rurais, buscando a sustentabilidade da prestação
destes serviços públicos.
06IX - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320 comunidades rurais e tradicionais, orientadas para a
integralidade dos componentes.
06IY - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 116 comunidades quilombolas, orientadas para a integralidade dos
componentes.
06IZ - Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em 10.000 domicílios rurais dispersos por meio de tecnologias
apropriadas.
06NK - Estabelecimento e implementação de formas de atuação específica para quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais.

Objetivo

Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a
sustentabilidade das ações e serviços públicos de saneamento básico.
Código: 0355

Programa

Saneamento Básico

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Tipo: Projeto

Código:

2068

Tipo: Temático

36211 - Fundação Nacional de Saúde
(

)Sim ( x )Não

Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Dotação
Inicial
251.784.741

Final
223.906.998

Restos a Pagar do exercício

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

208.399.098

192.926

192.926

Não Processados

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Meta
Prevista

Reprogramada

Realizada
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Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de
Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de
Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de
Quilombos)

Comunidade beneficiada

29011
(cf. LOA 2016)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º janeiro

Valor Liquidado

Valor Cancelado

72.425.244,71

37.124.986,69

12.610.563,21

Descrição da Meta

47812

Execução Física - Metas
Unidade de medida

Realizada

11

Conforme LOA 2016, tem-se previsão de 171 comunidades (Localizador: Nacional) e 119 comunidades (Localizador: Regional).
Este valor equivale à soma das 195 comunidades referentes às 27 propostas aprovadas no processo de seleção com Recursos de Programação e as 283 comunidades estimadas
conforme propostas aprovadas nas análises das Emendas Parlamentares.

12
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ANÁLISE CRÍTICA

A atuação da Funasa no âmbito do programa de Saneamento Rural abrange ações em
áreas rurais e comunidades tradicionais, inclusive comunidades quilombolas, sendo realizada com
recursos de Programação e recursos de Emendas Parlamentares conforme Orçamento Anual,
consideradas as definições do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019.
As ações de saneamento rural desenvolvidas pela Funasa são custeadas com recursos
não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU) - Ação Orçamentária 7656 - Implantação,
Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Comunidades
Rurais e Tradicionais - executadas por meio de convênios celebrados diretamente com os municípios
e/ou estados e, em casos excepcionais, a Funasa executa direta ou indiretamente as ações.
No PPA 2016-2019, instituído pela Lei nº 13.249/2016, o Saneamento Básico está
contemplado no Programa 2068 sob a responsabilidade do Ministério das Cidades. O Programa 2068
é composto por três objetivos, apresentados no Quadro a seguir.

Figura 4 - Programa Saneamento Básico presente no PPA 2016-2019
PROGRAMA 2068: SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

0353

Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o
abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo
de águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.

Min. das Cidades

0355

Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades
tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a
sustentabilidade das ações e serviços públicos de saneamento básico.

Min. da Saúde

0610

Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de
saneamento básico.

Min. das Cidades

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
O Objetivo 0355 - Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e
comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade
das ações e serviços públicos de saneamento básico, sob responsabilidade do Ministério da Saúde,
envolve diretamente as ações desenvolvidas no âmbito do programa de Saneamento Rural da Funasa.
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Conforme estrutura organizacional do Ministério da Saúde, delega-se à Funasa a
competência para gerenciar, acompanhar e apurar as ações desenvolvidas no âmbito desse Objetivo,
que conta com quatro metas e seis iniciativas, apresentadas no Quadro seguinte.
Entende-se como avanços contemplados pelas iniciativas do Objetivo 0355, a
elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural, a promoção de medidas estruturantes
visando garantir a sustentabilidade da prestação dos serviços nas comunidades rurais, a orientação
para a integralidade dos serviços e o reconhecimento de necessidade de atuação específica voltada às
comunidades tradicionais.
Tabela 18 - Metas e Iniciativas do Objetivo 0355 - Programa 2068 Saneamento Básico
METAS
04I6

Ampliar de 6,8 para 7,4 milhões o número de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição
de água ou poço ou nascente com canalização interna.

04I7

Ampliar de 2,8 para 3,0 milhões o número de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa
séptica para os excretas ou esgotos sanitários.

04I8

Ampliar de 6,0 para 6,4 milhões o número domicílios rurais, com renda de até três salários mínimos
mensais que possuem banheiro ou sanitário no domicílio ou na propriedade.

04K3

Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em 3.000
Comunidades Rurais e Tradicionais.

INICIATIVAS
06IV

Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do PLANSAB.

06IW

Realização de assistência técnica e capacitação em saneamento básico em comunidades rurais,
buscando a sustentabilidade da prestação destes serviços públicos.

06IX

Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320 comunidades rurais e
tradicionais, orientadas para a integralidade dos componentes.

06IY

Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 116 comunidades
quilombolas, orientadas para a integralidade dos componentes.

06IZ

Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em 10.000 domicílios rurais
dispersos por meio de tecnologias apropriadas.

06NK

Estabelecimento e implementação de formas de atuação específica para quilombolas e outros povos e
comunidades tradicionais.

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
No ano de 2016, as ações inerentes ao Programa de Saneamento Rural da Funasa foram
desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da Funasa (Recursos de Programação) e
provenientes de emendas parlamentares. Os recursos de programação utilizados para celebração de
novos convênios com entes da federação, para execução de obras de saneamento básico em áreas
rurais, foram de aproximadamente R$47,6 milhões, enquanto os recursos provenientes de Emendas
Parlamentares perfizeram um total da ordem de R$156 milhões (referentes às propostas aprovadas).
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Abaixo são detalhados os itens de maior destaque:

a)

Processo seletivo para implementação de ações de Saneamento Rural

O orçamento de Programação foi limitado, o que restringiu a execução das ações de
Saneamento Rural, tendo sido atendidas, por meio de recursos de programação, apenas propostas para
a ação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais.
Excepcionalmente, neste ano foram executados dois processos seletivos para ações de saneamento
rural, sendo finalizado apenas o segundo processo.
Em 12 de maio de 2016 foi publicada a Portaria nº 377 de 10 de maio de 2016, que
estabeleceu critérios e procedimentos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Saneamento Básico Rural da Funasa.
Após o cadastramento, procedeu-se à análise de todas as 501 propostas, sendo 431
para Sistemas de Abastecimento de Água e 70 para sistemas de captação e armazenamento de água
de chuvas – cisternas.
Em 25 de julho de 2016 foi publicada a Portaria nº 562, de 22 de julho de 2016, que
tornou sem efeito a Portaria 377/2016, cancelando o processo seletivo por esta instituído. Em 5 de
setembro de 2016 foi publicada a Portaria nº 654 de 2 de setembro de 2016, que estabeleceu critérios
e procedimentos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros nas ações de implantação,
ampliação ou melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e implantação de Sistemas de
Captação e Armazenamento de Água de Chuva em áreas rurais e comunidades tradicionais,
instituindo novo processo seletivo.
Para a definição das propostas elegíveis, utilizou-se os termos constantes na Portaria
nº 654/2016 para análise e hierarquização das propostas. O cadastramento foi realizado no Sistema
Integrado de Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA entre os dias 02 de setembro de 2016 e 21
de outubro de 2016, conforme Portaria nº 762, de 5 de outubro de 2016.
Para a seleção foi definido pelo corpo diretivo da Funasa que:
•
proponentes com instrumentos anteriores celebrados com esta
Fundação, para as ações de sistema de abastecimento de água e sistema de
esgotamento sanitário, e ainda vigentes, seriam inelegíveis para este processo
seletivo;
•
em função do orçamento disponível, não seriam atendidas com recursos
de programação da Funasa para o ano de 2016 as propostas que pretendiam à
Implantação de Sistemas de Captação e Armazenamento de Água de Chuva
– Cisternas;
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•
inicialmente seriam priorizadas as propostas classificadas cujos valores
de repasse previstos fossem inferiores a R$1.000.000,00;
•
as propostas classificadas, cujos valores de repasse eram superiores a
R$1.000.000,00 seriam atendidas por ordem de classificação até que
completasse o recurso disponível para o Programa de Saneamento Rural da
Funasa (Ação Orçamentária 7656).
•
o valor máximo de repasse para cada proponente seria R$3.000.000,00.
As propostas que previam valor de repasse superior ao máximo foram
beneficiadas com o montante de R$3.000.000,00.
A hierarquização das propostas elegíveis foi realizada com base no atendimento aos
critérios de priorização. Cada proposta recebeu uma pontuação total resultante do somatório das
pontuações atribuídas a cada um dos critérios. Como critérios de desempate foram usados: 1º) menor
IDH-M; 2º) maior percentual de domicílios com atendimento precário; e 3º) proposta com menor
valor de repasse. Ressalta-se que houve tão somente conferência da apresentação dos Projetos
Técnicos, não sendo realizada análise de tais Projetos, que serão analisados pela DIESP/SUEST em
momento posterior.
Para o atendimento aos pleitos, foi respeitada a programação orçamentária de 2016,
perfazendo o total de 30 propostas atendidas com o montante de R$ 50.479.927,53. Dessa forma,
foram publicadas as Portarias nº 1.000 de 28 de novembro de 2016 e n.º 1.044 de 7 de dezembro de
2016, as quais tornaram público, o resultado da seleção das propostas de Implantação, ampliação ou
melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e comunidades tradicionais – SAA,
e convocaram os proponentes para cadastramento das respectivas propostas no SICONV, Programa
3621120160013.
As propostas cadastradas no SICONV tiveram seu Plano de Trabalho analisado e
aceito após as alterações necessárias, considerando a adequação e coerência de seus objetivos aos do
programa. No entanto, dentre os proponentes selecionados, três não cumpriram as diligências
solicitadas e, portanto, suas propostas não foram aprovadas e os pleitos não foram atendidos.
Como resultado, tem-se 27 propostas aprovadas na seleção, das quais 14 propostas
contemplam comunidades rurais e 13 contemplam comunidades tradicionais, sendo atendidas no total
195 comunidades (cerca de 23.400 domicílios13): 87 comunidades rurais, 2 assentamentos, 60
comunidades ribeirinhas e 46 comunidades tradicionais.

b)

Emendas Parlamentares

Ao longo de todo o ano de 2016, trabalhou-se com análises de propostas beneficiadas
com recursos provenientes de Emendas Parlamentares do Orçamento Geral da União. Destaca-se
13

Considerando a média de 120 domicílios por comunidade (cf. Memória de Cálculo Cosan).
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que a primeira Portaria a tratar sobre procedimentos e cronograma para operacionalização das
emendas individuais ao orçamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV foi a Portaria Interministerial nº 39, de 5 de fevereiro de 2016.
Foram cadastradas ao todo 385 propostas, tendo sido aprovadas 283, totalizando o
montante de R$ 156.095.527,36. Destaca-se que, do total de propostas, 226 foram cadastradas a partir
do dia 26/12/2016, o que exigiu um trabalho hercúleo da equipe da COSAN para conclusão das
análises.
Considerando que até o presente foi realizada somente a aprovação das propostas e
planos de trabalho, restando pendente a confirmação no SICONV da assinatura e publicação dos
convênios, e ainda que os planos de trabalho dos convênios efetivamente celebrados deverão ser
ajustados quando da apresentação dos Projetos Técnicos, podemos apenas estimar o número de
comunidades beneficiadas com base no número de propostas aprovadas. Assumindo que cada
proposta aprovada atenderá ao menos uma comunidade, estima-se o atendimento de 283
comunidades com ações contratadas por emendas relativas ao orçamento 7656, no ano de 2016,
sendo 190 propostas para abastecimento de água e 93 para esgotamento sanitário.

c)
Plano Plurianual PPA 2016-2019 e Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde
PEMS 2016
As Metas do Objetivo 0355 constantes no PPA 2016-2019 se configuram como parte
de um esforço amplo de diversos órgãos do Governo Federal e de outros entes federativos, não sendo
fruto exclusivamente da atuação da Funasa.
Nesse sentido, a fim de aprimorar o monitoramento das Metas estabelecidas no PPA
2016-2019 constantes no Programa 2068 - Saneamento Básico - Objetivo 0355 que encontram-se
vinculadas à Ação Orçamentária 7656, a Funasa explicitou quantitativamente nas Iniciativas do Plano
Plurianual a parte das metas a serem implementadas por esta Instituição, a saber: 06IX - Implantação,
ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320 comunidades rurais e tradicionais,
orientadas para a integralidade dos componentes; 06IY - Implantação, ampliação ou melhoria de
ações de saneamento básico em 116 comunidades quilombolas, orientadas para a integralidade dos
componentes; 06IZ - Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em
10.000 domicílios rurais dispersos por meio de tecnologias apropriadas.
E ainda, considerando que os dados da PNAD/ IBGE compõem as fontes de referência
dos indicadores do Programa 2068 no PPA 2016-2019, e que se aplica para tais indicadores a unidade
"domicílio", a informação apresentada no Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (PEMS)
traz o desmembramento das metas em número de domicílios.

Figura 5 - Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde PEMS
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Fonte: Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (PEMS, 2016)

No período de quatro anos do PPA 2016-2019 devem ser atendidas com ações de
saneamento básico 320 comunidades rurais e tradicionais (aproximadamente 38.400 domicílios) e
116 comunidades quilombolas (aproximadamente 13.920 domicílios); e 10.000 domicílios rurais com
ações de abastecimento de água.
Assim, por ano, devem ser atendidas cerca de 80 comunidades tradicionais (9.600
domicílios) e 29 comunidades quilombolas (3.480 domicílios), e 2.500 domicílios rurais dispersos
(Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água - SSAA e/ou Sistemas de Captação de Água de
Chuva- Cisternas). Considerando a proposta constante no PEMS/2016 de atendimento a 30.000
domicílios rurais por rede de abastecimento de água, poço ou nascente com canalização interna; e
20.000 domicílios rurais por rede coletora ou fossa séptica para esgotamento sanitário tem-se que no
período deste Plano Plurianual devem ser atendidos aproximadamente 21.900 domicílios rurais e
8.100 domicílios quilombolas com Abastecimento de Água14; e 14.600 domicílios rurais e 5.400
domicílios quilombolas com Esgotamento Sanitário.
Logo, a cada ano, devem ser atendidos com Abastecimento de Água, cerca de 5.475
domicílios rurais e 2.025 domicílios quilombolas, totalizando 7.500 domicílios; e 3.650 domicílios
rurais e 1.350 domicílios quilombolas com Esgotamento Sanitário, no total de 5.000 domicílios,
aproximadamente.
Em 2016, como anteriormente apresentado, no processo de seleção para implantação
de Sistemas de Abastecimento de Água foram aprovadas propostas que abrangem 195
comunidades, compreendendo aproximadamente 23.400 domicílios rurais e tradicionais. Portanto, no

14

Conforme percentual aproximado equivalente a cada tipologia de comunidade (73% comunidades rurais e
tradicionais e 27% comunidades quilombolas).
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que se refere a Abastecimento de Água, este número extrapola o número proposto para o ano de
2016.
No mesmo ano, no que se refere aos Recursos de Emendas Parlamentares, foram
aprovadas 283 propostas, sendo 190 propostas para abastecimento de água e 93 para esgotamento
sanitário. Considerando que até o presente foi realizada somente a aprovação das propostas e planos
de trabalho, restando pendente a confirmação no SICONV da assinatura e publicação dos convênios,
e ainda que os planos de trabalho dos convênios efetivamente celebrados deverão ser ajustados
quando da apresentação dos Projetos Técnicos, podemos apenas estimar o número de comunidades
beneficiadas com base no número de propostas aprovadas.
Assumindo que cada proposta aprovada atenderá ao menos uma comunidade, estimase o atendimento de 190 comunidades com ações de abastecimento de água contratadas por emendas
relativas ao orçamento 7656, no ano de 2016 (cerca de 22.800 domicílios15); e 93 comunidades
atendidas com melhorias sanitárias/esgotamento sanitário (cerca de 11.160 domicílios2), entendendo
que estes números provavelmente extrapolam as metas propostas para o ano de 2016.
Ainda considerando que, no caso das Emendas Parlamentares, até o presente momento
foi realizada somente a aprovação das propostas e planos de trabalho, restando pendente a
confirmação no SICONV da assinatura e publicação dos convênios, bem como a apresentação dos
Projetos Técnicos, podemos apenas estimar o número de comunidades e domicílios beneficiados,
com base no número de propostas aprovadas.
No entanto, deve-se destacar:
i.
a necessidade de realizar processos de seleção para implantação de
Sistemas/Tecnologias de Esgotamento Sanitário, uma vez que tem-se como um dos
princípios constantes na Lei 11.445/2007 o da integralidade, compreendida como o
conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de
saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
ii.
ainda que na seleção de ações tenha sido incluído critério para priorização do
atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas, ribeirinhas,
assentamentos, extrativistas e outras comunidades tradicionais, nas 27 propostas
aprovadas na seleção, não há propostas que contemplem comunidades quilombolas.

d)

Programa Sustentar – Saneamento e Sustentabilidade em Áreas Rurais

O Programa Sustentar avançou na realização de oficinas nos Estados de Minas
Gerais e Bahia, no entanto, tendo em vista as diversas dificuldades encontradas na implantação dos
15 Considerando a média de 120 domicílios por comunidade (cf. Memória de Cálculo Cosan).
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Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água - SSAA, definidos como alvo inicial para
validação da metodologia proposta, não foi possível concluir a realização das oficinas em todas as
comunidades/Municípios atendidos pelos SSAA.

Abaixo segue registro fotográfico das principais ações realizadas em 2016:

Semana de Trabalho Sustentar - Local:
Brasília/DF - Período: 03 a 07 de outubro de
2016

Capacitação em Alternativas de Gestão - Local:
Ibitiara/BA - Período: 22 a 24/02/2016

SUSTENTAR – Capacitação em Alternativas
de Gestão - Local: Muquém de São
Francisco/BA
Período: 25 a 27/02/2016

SUSTENTAR – Capacitação em Alternativas de
Gestão - Local: Matias Cardoso/MG
Período: 25 e 26/08/2016
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SUSTENTAR – Oficina de Educação em
Saúde- Local: Chapada do Norte/MG
Período: 03 e 04/12/2016

SUSTENTAR – Sensibilização dos gestores e
técnicos municipais
Local: Rio de Contas/BA - Período:
27/10/2016

e)

SUSTENTAR – Oficina de Educação em Saúde
- Local: Berilo/MG
Período: 01 e 02/12/2016

SUSTENTAR – Sensibilização dos gestores e
técnicos municipais
Local: Manga/MG - Período: 16/06/2016

Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR

Em 22 de setembro de 2016 foi publicado o 2º Termo Aditivo ao TED nº 01/2015. O
objetivo do 2º Termo Aditivo foi integrar novo plano de trabalho, bem como acrescer ao valor da
Gestão Repassadora o montante de R$ 286.534,09, alterando, portanto, o item 6 - Previsão
Orçamentária - do Termo de Execução Descentralizada original e seus subitens, devido ao
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redimensionamento do quantitativo de consultoria de pessoa física e, ainda, prorrogar a vigência do
instrumento por mais 24 meses, até 13/02/2019.

Foi realizada a entrega do Produto 1: Análise da situação do Saneamento Rural no
Brasil, inclusive conceituação de rural e caracterização de áreas especiais e a liberação da 2ª parcela
do valor de repasse previsto.

No período de 12 a 14 de dezembro de 2016, em Belo Horizonte, foi realizada 1ª
Oficina do Programa Nacional de Saneamento Rural - Etapa Nacional. A Oficina teve como objetivo
constituir espaço de diálogo, considerando a necessidade de ampliar o debate acerca da elaboração
da proposta do PNSR e de garantir a participação efetiva dos diversos atores e segmentos sociais
interessados e envolvidos nas questões do saneamento rural. Como resultados, foram definidos
encaminhamentos e estratégias de articulação interinstitucional e intersetorial, nos diversos níveis de
Governo, com a participação da sociedade organizada, nas fases de planejamento e execução do
Programa.

Participaram da oficina representantes de órgãos governamentais (federal, estadual e
municipal), gestores públicos, prestadores de serviços, profissionais, instituições de ensino e
pesquisa, entidades civis e de movimentos sociais populares vinculados a ações voltadas para as
populações rurais.

f)

Parcerias e Cooperações

No que se refere às parcerias e cooperações das quais esta Coordenação faz parte, temse no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização Pan-Americana
de Saúde, por meio do TC 87/OPAS - Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de
Saúde Ambiental, com vistas à promoção e à proteção da saúde e o cumprimento das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a contratação de consultores para apoio à implementação
do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR de acordo com o estabelecido no Plano Nacional
de Saneamento Básico - PLANSAB
As contratações têm como objetivos:
i. aprimoramento de critérios e diretrizes para processos de seleção, com vistas à
continuidade das ações de saneamento em áreas rurais e comunidades tradicionais,
abrangendo populações do campo, da floresta e das águas, bem como a alocação de
recursos que vislumbrem, de modo gradual e contínuo, a universalização de acesso ao
saneamento básico;
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ii. levantamento e tratamento de dados georreferenciados referentes à execução de ações
de saneamento básico em áreas rurais desta Instituição e das diferentes instituições
federais correlatas ao tema, a fim de permitir avaliação e planejamento das ações de
Saneamento Básico Rural no país, bem como subsídio ao aprimoramento da
articulação interinstitucional do Programa Nacional de Saneamento Rural;
iii. identificação e avaliação das condições e interface dos recursos hídricos com o
saneamento básico rural do Brasil, a partir de estudos existentes, e contribuir para que
a Instituição possa ampliar o nível de articulação entre as diversas áreas, de modo que
esta se configure como arranjo político-institucional de Estado, a fim de subsidiar o
aprimoramento das ações em saneamento rural, por meio de instrumentos,
procedimentos e critérios adequados.

Nesse sentido, entende-se que os produtos dessas contratações permitem o
aperfeiçoamento das ações governamentais em saneamento rural, uma vez que a utilização de dados
primários e secundários contribuem para a formulação, planejamento, implementação,
monitoramento e avaliação das políticas públicas. Das possíveis fontes de informação que podem
gerar conhecimento para esta Instituição estão aquelas inerentes ao Saneamento Básico, sobretudo as
que se referem ao Saneamento Rural, bem como indicadores sociais e econômicos.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA EM SANEAMENTO RURAL
A partir das informações apresentadas são relacionadas algumas dificuldades
encontradas e desafios a serem superados na atuação da Funasa, possibilitando considerações e
propostas de atuação para os próximos anos, em consonância com as definições do Plano Nacional
de Saneamento Básico (Plansab), aprovado em dezembro de 2013, e do Programa Nacional de
Saneamento Rural, em elaboração pela Funasa em parceria com a UFMG.

a)

Critérios de seleção e de priorização das ações

Observa-se, inicialmente, que não houve no período de 2007-2014 uma definição
consolidada de critérios para seleção e priorização de propostas e municípios a serem beneficiados
por meio das ações de saneamento em áreas rurais pleiteadas junto à Funasa, gerando
descontinuidades, incertezas e fragilidades no planejamento dos pleitos por parte dos municípios,
assim como no acompanhamento e avaliação das ações contratadas.
Nesse sentido, em 2015 foram discutidos e propostos critérios de seleção
(elegibilidade) e de prioridade (hierarquização), visando a realização da seleção de propostas. No
entanto, em 2016 não houve avanços significativos na discussão dos critérios de seleção e priorização,
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caberá em 2017 o aprimoramento dos critérios e a definição e consolidação dos procedimentos
básicos para a seleção de propostas de saneamento rural.
Em consonância com os Programas propostos no Plansab, a indicação de critérios para
a hierarquização das demandas apresentadas visa a ampliar a racionalidade na utilização dos recursos
públicos, muito embora, reconheça-se que a seleção de projetos não é, e nem deva ser, um processo
meramente mecânico que desconsidere condicionantes das agendas de políticas públicas. Contudo,
destaca-se a necessidade de definição de critérios bem formulados a fim de qualificar o processo
de decisão e ampliar os benefícios do emprego dos recursos públicos.
O Plansab elenca uma série de critérios com potencial de serem considerados no
processo de seleção dos projetos, destacando-se:
• Pertencimento a área ou comunidade eleita para focalização (áreas prioritárias);
• Solicitação voltada para área de risco para desastres e intervenção claramente
orientada para a redução desse risco;
• Solicitação por consórcio público, por esquema de parcerias entre entes
federados ou outros arranjos institucionais que demonstrem ganhos de escala na
gestão e, ou, na prestação do serviço;
• Demanda que considere a integralidade das ações de saneamento básico;
• Município com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com elevados indicadores de enfermidades evitáveis pelo saneamento e com
grave condição de insalubridade ambiental;
• Pedido de medida estrutural articulado com um conjunto coerente de medidas
estruturantes;
• Previsão de ações intersetoriais coerentes;
• Pedido que considere a compatibilidade do empreendimento com a
disponibilidade hídrica dos mananciais e com a capacidade de suporte dos corpos
receptores, em sintonia com o planejamento e a gestão dos recursos hídricos;
• Existência de instância de controle social, com concepção e estrutura
suficientes para sinalizar para sua capacidade de fiscalização do uso do recurso
público;
• Alcance mínimo de metas de desempenho operacional, previamente
estabelecidas;
• Adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente
financiados.

Conforme a Lei nº 11.445/2007, a sustentabilidade econômica deve ser observada
como princípio na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, destacando-se a
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necessidades de instituição de cobrança pela prestação ou disposição dos serviços como a principal
condição para a sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos de
saneamento básico. Paralelamente, o Decreto nº 7.217/2010 determina que, na aplicação de recursos
não onerosos da União, seja priorizado o atendimento de usuários ou municípios que não tenham
capacidade de pagamento compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços.

Assim, é sugerida no Plansab a adoção de condições de elegibilidade e priorização do
acesso a recursos federais não onerosos, mediante critérios de verificação da compatibilidade entre a
capacidade de pagamento dos municípios e a autossustentação econômico-financeira dos serviços de
saneamento básico, com vistas a evitar a seleção adversa de projetos diante da eventual negligência
do proponente em relação às ações de caráter estruturante, não necessariamente atendidos
conjuntamente. Observa-se que estas condições podem ser pré-existentes ou exigidas a sua
implementação em determinado prazo, tendo como requisito, para o recebimento dos desembolsos
da subvenção, o cumprimento de cronograma estabelecido.

b)

Integralidade das Ações

Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das
ações de saneamento nas comunidades a serem atendidas. Uma alternativa seria a promoção e
priorização de ações de saneamento básico planejado e integrado, visando universalização e
integralidade dos serviços de saneamento, especialmente abastecimento de água e esgotamento
sanitário, bem como manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Destaca-se ainda a
necessidade de desenvolvimento simultâneo de medidas estruturantes com vistas à sustentabilidades
dos serviços ofertados.

c)

Articulação intrassetorial/intrainstitucional

Conforme orientações da Funasa para o PPA 2016-2019, as intervenções no sentido
de cobrir o déficit de infraestrutura física, incluindo a concepção da matriz tecnológica adaptada às
realidades locais, necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, nos setores
de planejamento, execução, gestão e capacitação, mobilização social, educação e participação da
comunidade.
Nesse sentido, deverá ser priorizada e promovida a articulação entre os departamentos
e coordenações relacionadas à implantação, operação e gestão de sistemas, educação e mobilização
social e qualidade da água. Destaca-se, assim, a necessária atuação articulada entre o DENSP, por
meio da COSAN/CGESA, COATS/CGCOT e COENG/CGEAR, e o DESAM, por meio da COCAG,
COGAE e COESA.
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O Programa Sustentar tem avançado neste sentido, desde 2014, tendo como
resultado a articulação das ações de saneamento rural com outras coordenações do DENSP (COATS
e COENG) e também com coordenações do DESAM, visando à promoção da sustentabilidade das
ações de saneamento rural realizadas pela Funasa.

d)

Articulação intersetorial

O planejamento e desenvolvimento das ações a serem desenvolvidas no âmbito de
atuação da Funasa devem ser realizados com a participação dos demais órgãos, instituições e setores
relacionados à temática do saneamento rural, direta ou indiretamente, com vistas à qualidade do
processo, prevenção de sobreposições e pulverização de ações e melhoria das relações
interinstitucionais. Destacadamente a articulação com políticas de saúde, de desenvolvimento rural,
de erradicação da pobreza, habitação rural, recursos hídricos, e com Programas como Água para
Todos e Brasil Quilombola.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2017
No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2017 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a) critérios de atuação para seleção e priorização de demandas;
b) modelos de atuação dissociada e/ou integrada;
c) ações relacionadas à sustentabilidade e programas de capacitação em gestão,
manutenção e operação (Programa Sustentar).

Após a definição destes aspectos, que os mesmos componham um procedimento
permanente para seleção de propostas e execução de ações de Saneamento Rural, amplamente
divulgado junto aos órgãos parceiros e aos entes federados por meio de publicações, manuais,
reuniões, entre outros meios de comunicação, de forma que esses critérios fiquem claros,
minimizando a descontinuidade e garantindo a racionalidade na execução das ações de saneamento
rural.
Com relação aos estudos do Programa Nacional de Saneamento Rural, objeto do
Termo Execução Descentralizada nº 01/2015, entre a Funasa e a UFMG, em 2017 os esforços serão
dedicados ao acompanhamento das atividades, realização de oficinas e avaliação dos produtos
entregues.
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INDICADORES DO PPA 2016-2019

Quanto aos indicadores para acompanhamento e avaliação das ações, estes se referem
aos percentuais de domicílios com Abastecimento de Águas e de Esgotamento Sanitário em Áreas
Rurais, aferidas com base em dados oficiais do IBGE (PNAD). Para o PPA 2016-2019 os indicadores
do Programa 2068 Saneamento Básico tem como referência o ano de 201316, demonstrados na figura
a seguir:
Figura 6 – Indicadores para o Saneamento Rural

De acordo com a PNAD 2015 (IBGE, 2016) dos 9,74 milhões de domicílios rurais,
7.565.000 tinham abastecimento de água por rede, poço ou nascente com canalização interna;
3.771.000 tinham rede coletora ou fossa séptica para esgotamento sanitário; e 8.743.000 tinham
banheiro ou sanitário.

Considerando a missão da Funasa de promover a saúde pública e a inclusão social por
meio de ações de saneamento e saúde ambiental, as ações referentes ao saneamento rural ratificam

16

Em 2015, durante a elaboração do PPA 2016-2019 os dados da PNAD 2014 provavelmente não estavam disponíveis.
A PNAD 2015 foi disponibilizada pelo IBGE em 2016.
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esta missão e, em 2016, possibilitaram maior acesso da população, especialmente, aos Sistemas de
Abastecimento de Água.

III.

Ações não previstas na LOA 2016 - Restos a Pagar não Processados - OFSS
Identificação da Ação

Código

10SL

Tipo:

Título

SISTEMAS PUBLICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUNICIPIO

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

INTEGRACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS Código:

1036

Tipo:

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
Valor
Valor Liquidado
janeiro
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

240.000,00

-

-

-

-

de

Realizado
-

Identificação da Ação
Código

10TA

Tipo:

Título

ELABORACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO NAS BACIAS RECEPTORAS D

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

INTEGRACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS Código:

1036

Tipo:

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
janeiro

Valor Liquidado Valor Cancelado

425.000,00

-

-

Unidade de
medida

Descrição da Meta
-

-

Realizado
-

Identificação da Ação
Código

3869

Tipo:

Título

ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAC

Iniciativa
Objetivo

Código:
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ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAC
Código: 0150
Tipo:

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
janeiro

Valor Liquidado Valor Cancelado

41.862,00

-

-

Unidade de
medida

Descrição da Meta
-

Realizado

-

-

Identificação da Ação
Código

5528

Tipo:

Título

SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO Código: 0122

Tipo:

Unidade Orçamentária
( ) Sim
Outras

Ação Prioritária

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
janeiro

Valor Liquidado Valor Cancelado

15.000,00

-

-

Unidade de
medida

Descrição da Meta
-

Realizado

-

-

Identificação da Ação
Código

5528

Tipo:

Título

SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO Código: 0122

Tipo:

( ) Sim
Outras

) Brasil sem Miséria ( )

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC

(

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
Valor
Valor Liquidado
janeiro
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

15.000,00

-

-

-

-

de

Realizado
-
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Identificação da Ação
Código

7684

Tipo:

Título

SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO E CONT

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

SANEAMENTO RURAL

Código: 1287

Tipo:

Unidade Orçamentária
( ) Sim
Outras

Ação Prioritária

(

Caso positivo: (

)Não

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
Valor
Valor Liquidado
janeiro
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

1.636.653,61

-

-

-

1.383.906,83

de

Realizado
-

Identificação da Ação
Código

8743

Tipo:

Título

PROMOCAO, VIGILANCIA, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA

Iniciativa
Objetivo

Código:

Programa

PROTECAO E PROMOCAO DOS POVOS INDIGENAS Código: 0150 Tipo:

Unidade Orçamentária
( ) Sim
Outras

Ação Prioritária

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Valor em 1º de
Valor
Valor Liquidado
janeiro
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

373.275,57

-

-

3.3.2

-

-

de

Realizado
-

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Como nos anos anteriores, o desempenho da Funasa foi afetado pelos fatores que
repercutiram na política econômica do país e que culminaram nas limitações para movimentação e
empenho dos recursos orçamentários. As cotas dos citados limites orçamentários foram
disponibilizadas parceladamente pelo Ministério da Saúde (Órgão Setorial) à Funasa (Órgão
Seccional), mensalmente, durante o exercício de 2016, obedecendo às limitações impostas pelos
Decretos de Programação Orçamentária e Financeira no âmbito da União.
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O orçamento da Funasa, com exceção das despesas de caráter obrigatório (pagamento
de Pessoal), autorizada no montante de R$ 1,32 bilhão para 2016, foi contingenciado em R$ 53,0
milhões. No entanto há que se ressaltar que até o final do mês de novembro de 2016, a Funasa havia
recebido como limite autorizativo para empenho a quantia de R$ 947,8 milhões. Ocorre que somente
no mês de dezembro foram autorizados e disponibilizados R$ 326 milhões, ou seja, o correspondente
a 30% da dotação em apenas um mês, sendo que cerca de R$ 200 milhões foram liberados nos últimos
3 dias do ano. É importante ainda mencionar que essa liberação de cota para utilização de limite
orçamentário no mês de dezembro teve uma representação específica e inerente às emendas
parlamentares da ordem de R$ 125,0 milhões.
Diante do exposto e considerando as condições estabelecidas, é evidente que a Funasa
teve dificuldades no planejamento e execução das suas Ações, haja vista as incertezas em relação à
garantia dos Limites de Empenho que teria até o final do exercício. Tal situação também
comprometeu os processos de seleção e aprovação de parte dos projetos, em tempo hábil, sobretudo
aqueles que tiveram a sinalização de limites orçamentários disponíveis nos últimos dias do ano.

3.3.3

Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

Não foi constatado registro de passivos no Balancete da Presidência, no exercício de
2016, portanto NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UPC.

3.3.4

Restos a pagar de exercícios anteriores

Esse item compreende os restos a pagar, vigentes em 1º de janeiro do exercício do
relatório de gestão, ou seja, inscritos em outros exercícios e que permaneceram válidos no início do
exercício de referência do relatório.
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Quadro 15 – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Ano Emissão
NE
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Montante em 1º de
Janeiro 2016
2.150.968,47
2.510.096,55
5.234.120,97
14.808.256,10
89.182.789,64
65.557.911,84
74.538.708,76
79.996.724,77
4.691.406,41
1.404.694,30
11.724.758,62
4.838.943,97
4.803.032,22

Pagos

Cancelados

0,00
960.329,93
411.390,94
612.919,42
14.939.021,63
7.529.086,13
18.355.020,94
10.613.810,74
1.661.829,55
375.005,04
11.147.080,19
3.647.715,66
4.767.611,23

622.881,79
417.568,01
305.278,09
1.176.000,00
15.890.165,60
9.479.394,24
11.818.518,30
12.128.528,33
8.912,94
3.172,36
271.320,92
116.028,19
14.637,40

Saldo a pagar 31 de
Dezembro de 2016
1.528.086,68
1.132.198,61
4.517.451,94
13.019.336,68
58.353.602,41
48.549.431,47
44.365.169,52
57.254.385,70
3.020.663,92
1.026.516,90
306.357,51
1.075.200,12
20.783,59

Restos a Pagar Não Processados
Ano Emissão
NE

Montante em 1º de
Janeiro 2016

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31 de
Dezembro de 2016

2007
2008
2009
2010
2011
2012

181.971,38
22.044.375,93
27.255.068,64
64.081.596,78
308.528.766,54
283.268.534,73

0,00
1.956.732,32
4.428.931,23
8.144.827,99
51.601.521,69
31.334.364,67

0,00
540.000,00
5.069.840,51
13.914.062,52
27.536.722,99
27.494.298,11

181.971,38
19.547.643,61
17.756.296,90
42.022.706,27
229.390.521,86
224.439.871,95

2013
2014
2015

777.046.548,70
464.107.164,98
486.726.343,91

118.148.378,24
100.349.937,69
206.715.762,29

87.668.442,60
22.064.995,66
2.654.860,49

571.229.727,86
341.692.231,63
277.355.721,13

Análise Crítica
A edição pela Funasa da Portaria n. 522, de 11 de julho de 2016, que dispõe sobre os
critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações de saneamento e
saúde ambiental custeadas pela instituição e o financiamento dos projetos de engenharia pela Funasa
para os municípios sem condições de fazê-lo, propiciaram maior agilidade e eficácia ao processo de
pagamento dos Restos a Pagar.
Outro fator que merece destaque foi à alteração dos critérios para a celebração dos
Termos de Compromisso do PAC2, que foram primordiais para o aumento do poder de pagamento
no exercício, reduzindo significativamente a inscrição em Restos a Pagar.
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Com relação aos Restos a Pagar relativos à aplicação direta, esta Funasa adotou, a
partir do exercício de 2012, o preenchimento mensal de formulário, pelas Superintendências
Estaduais e Presidência, referente aos empenhos inscritos em Restos a Pagar visando a apresentação
de justificativas para a manutenção dos saldos existentes, bem como o seu enquadramento nos incisos
do Art. 35 do Decreto 93.872/86, demonstrando-se, assim, o amparo legal para a continuidade destes
na referida conta contábil destinada a este fim.
A existência ainda de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores a 2016 encontra-se amparada pelo estabelecido no art. 4º do Decreto n.º 20.910/32,
combinado com o art. 35 do Decreto 93.892/86 e alíneas a e b do parágrafo 3º do Art. 1º do Decreto
nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011, bem como, pelas alterações introduzidas pelos Decretos 8.407
de 24 fevereiro de 2015, 8.466 de 10 de junho de 2015, 8.507 de 25 de agosto de 2015, 8.551 de 29
de outubro de 2015 e 8.795, de 30 de junho de 2016.
É inegável que houve impacto na gestão financeira de 2016, decorrente do pagamento
de Restos a Pagar de exercícios anteriores, todavia esta instituição tem envidado, diuturnamente,
todos os esforços visando a redução do número de empenhos inscritos em restos a pagar, com o
objetivo de aumentar o limite de pagamento das despesas do próprio exercício.
Como eventos negativos que prejudicaram a execução de Restos a Pagar, ressaltam-se
as dificuldades dos municípios na regularização da documentação referente a Convênio/Termo de
Compromisso firmados, tais como: obtenção das licenças ambientais, elaboração de projetos técnicos,
dentre outros.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar a dificuldade da própria Funasa neste
processo, decorrente da já conhecida deficiência no acompanhamento das obras em execução,
motivada pela escassez de profissionais para as atividades de apoio técnico na supervisão, fiscalização
e avaliação de 15.996 empreendimentos destinados a promover a saúde da população em municípios
com até 50 mil habitantes.

3.3.5

Execução descentralizada com transferência de recursos

Este item por objetivo informar sobre a descentralização de recursos para outros órgãos
e entidades, públicas ou privadas, consórcios públicos e Entes da Federação para a execução de ações
ou atividades de responsabilidade da Funasa.
I.

Visão gerencial dos instrumentos de transferências e dos montantes transferidos

O quadro abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de
transferência e os respectivos valores repassados nos últimos três exercícios.
Unidade concedente ou contratante
Nome:

Fundação Nacional de Saúde
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Montantes repassados no exercício (em R$
1,00)

Quantidade de instrumentos celebrados
Modalidade
2016

2015

2014

2016

2015

2014

720

363

330

116.632.430

93.874.943

72.174.766

Termos
de
Compromisso

0

0

646

738.253.676

457.995.110

480.752.881

Termos
de
Execução
Descentralizada

1

7

17

6.418.000

2.416.125

4.135.622

721

370

993

861.304.106

554.286.178

557.063.270

Convênios

Totais

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, DW SICONV e FUNASA BI

II.

Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos prestadores

O quadro abaixo visa a demonstrar a situação gerencial da prestação de contas pelos
recebedores dos recursos transferidos pela Funasa:

Exercício
da
Prestação
das
Contas

Quantitativos
repassados

e

Unidade Concedente
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Instrumentos
montante (Quantidade e Montante Repassado)

Quantidade
Montante
Repassado
Exercício
do relatório
Quantidade
de gestão
Contas NÃO Montante
Prestadas
Repassado
(R$)
Quantidade
Exercícios Contas NÃO Montante
anteriores Prestadas
Repassado
(R$)
Contas
Prestadas

Convênios

Termos
de Termos
de
Compromisso Descentralizada

446

310

71.073.306,24 303.211.006,96
112

91

45.629.628,08 128.717.658,67

Execução

3
4.135.622,15
0
-

50

33

8

87.168.298,37

32.770.464,81

32.846.325,11

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, DW SICONV e FUNASA BI

III.

Visão gerencial da análise das contas prestadas

O quadro a seguir contempla informações sobre a análise de contas pela Funasa que
foram apresentadas no exercício de 2016.
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Quadro 16 - Situação da análise das contas prestadas no exercício
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Instrumentos

Contas apresentadas ao
repassador no exercício de
referência do relatório de gestão

Contas
analisadas

Convênios

Termos de
Compromisso

Termos de Execução
Descentralizada

Quantidade
aprovada

39

43

0

Quantidade
reprovada

11

3

0

Quantidade
de
TCE instauradas

2

0

0

16.891.531,70

35.783.934,01

-

29

76

1

12.589.580,22

116.160.461,00

4.135.622,15

Montante
repassado (R$)
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante
repassado (R$)

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, DW SICONV e FUNASA BI

IV.

Visão gerencial dos atrasos na análise das contas prestadas
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência
Até 30 dias
Convênios
Termos de Compromisso
Termos de Execução Descentralizada

7
12
0

De 31 a 60
dias
23
17
0

De 61 a 90
dias
7
19
0

De 91 a
120 dias
3
12
0

Mais de
120 dias
967
760
22

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, DW SICONV e FUNASA BI

Análise Crítica
Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas
inadimplente
Em obediência aos normativos em vigor no âmbito da gestão de transferências de
recursos, obrigatórias ou voluntárias, a Presidência da Fundação Nacional de Saúde procura esgotar
as medidas administrativas para recompor o erário federal, quando identificado dano.
Desse modo, a unidade administrativa responsável pela análise da respectiva prestação
de contas, tem adotado o procedimento de notificar o órgão ou a entidades recebedores dos recursos
para apresentar elementos que sanem as inconsistências apuradas, sob pena da restituição dos valores
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glosados. Para tanto, é concedido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir do recebimento
do documento expedido.
Quando não há regularização das pendências, é realizado o lançamento contábil da
inadimplência alusivo à transferência respectiva. Após o referido registro, de imediato, propõe-se a
instauração do competente processo de apuração de responsabilidade para a cobrança administrativa
dos valores, conforme o procedimento internamente estabelecido pela Ordem de Serviço Funasa nº
02/2012. Destaca-se, contudo, que esse ato sempre é tomado respeitando os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Considerando o encerramento do exercício em avaliação nesta peça, 5.283 (cinco mil,
duzentos e oitenta e três) transferências possuem saldo contábil nas contas de execução de atos
potenciais relacionados às prestações de contas de instrumentos inadimplentes, com inadimplência
suspensa ou impugnados. Contudo essa soma se formou no decorrer dos últimos exercícios como
apresentamos no gráfico a seguir:

Ano de registro nas contas de rejeição
549
553

2013 ou anterior
2014

579

2015
3602

2016

Gráfico 10 – Ano de registro nas contas de rejeição
Como o observado, pouco mais de quinhentos instrumentos por ano são adicionados
nos registros de contas rejeitadas. De modo semelhante, ao analisar o comportamento nos últimos
três exercícios, notar-se-á que mais de duzentas transferências são retiradas dessa situação.
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Ano de retirada das contas de rejeição

209
263

2014
2015
2016

234

Gráfico 11 – Ano de retirada das contas de rejeição
Assim, comparando-se os saldos das supramencionadas contas contábeis ao final dos
exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, considerando o desempenho individual de instrumento no
decorrer dos anos, percebe-se que cerca de 12% (doze por cento) das transferências são retiradas do
cadastro de inadimplência do SIAFI. Isso apesar da soma de contas rejeitadas aumentarem a cada
ano.
PRESTAÇÕES DE CONTAS EM
SITUAÇÃO DE REJEITADAS DESDE 2013
Permanecem rejeitadas

Retiradas da inadimplência

12%

88%

Gráfico 12 – Prestações de contas rejeitas desde 2013
Permanecem rejeitadas
Retiradas da inadimplência

5283
706
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Histórico de prestações de contas rejeitadas
6000
5283
4967

5000
4317
3990
4000

3000

2000

1000

0
2013

2014

2015

2016

Gráfico 13 – Histórico de prestação de contas rejeitadas

Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos
transferidos nos últimos três exercícios
Quanto à formalização de novos ajustes, nos últimos anos a Funasa sofreu grande
impacto decorrente do cronograma de celebração de termos de compromisso do Programa de
Aceleração do Crescimento.
O PAC é um plano estratégico que visa ao resgate do planejamento e de retomada dos
investimentos em setores estruturantes do país. Configura-se pela transferência obrigatória de
recursos financeiros da União para a execução pelos demais entes federados, nos termos da Lei nº
11.578, de 26 de novembro de 2007. Teve sua primeira fase inaugurada em 2007, enquanto que o
PAC 2 iniciou-se em 2011. A celebração dos termos de compromisso do eixo infraestrutura social e
urbana, seguimento saneamento, encerrou-se em 2014. O impacto dessa ação fica evidente no gráfico
a seguir.
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PAC x Total de transferências celebradas
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Termos de compromisso celebrados

Gráfico 14 – PAC x Total de transferências celebradas
Enquanto isso o número de convênios vigentes vem diminuindo drasticamente,
sobretudo após as determinações constantes do Acórdão nº 198/2013 – TCU – Plenário. Através do
citado enunciado, o Tribunal de Contas da União impõe à Funasa a necessidade de revisão da gestão
das transferências voluntárias. Assim, milhares de convênios ineficazes foram cancelados. Assim, o
gráfico a seguir demonstra o esforço de equalizar o quantitativo de transferências vigentes com as
medidas de controle e acompanhamento determinadas pela eg. Corte de Contas.

Proporção convênios celebrados x instrumentos vigentes
5,58%

2009
6,77%

2010

6,82%

2011
4,19%

2012
2013

9,58%
5,77%

2014
7,56%

2015
2016

20,66%

Transferências vigentes

Convênios celebrados

Gráfico 15 – Proporção de convênios celebrados x instrumentos vigentes
Outro fato que tem afetado significativamente os quantitativos de transferências
celebradas no último exercício foi o advento da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de
2015. A inovação, trazendo o chamado “Orçamento Impositivo”, com plena aplicação a partir do
exercício de 2016, conforme depreende-se do Parecer da Advocacia-Geral da União nº
00016/2016/DECOR/CGU/AGU, trouxe consigo a elevação do número de emendas apresentadas
para celebração de convênios pela Funasa.
Parecer nº 00016/2016/DECOR/CGU/AGU
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“EMENDA CONSTITUCIONAL N° 86/2015. § 13 DO ART. 166 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA
OUTROS ENTES FEDERATIVOS. EMENDA PARLAMENTAR
INDIVIDUAL IMPOSIT1VA. (DES)NECESSIDADE DE ADIMPLÊNC1A
DO ENTE DESTINATÁRIO.
I - O § 13 do art. 166 da CF não era aplicável no exercício financeiro de 2015,
tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 86/2015, que introduziu o
referido dispositivo à Constituição Federal, só entrou em vigor, inovando no
disciplinamento do tema, após o início da execução do ciclo orçamentário
referente a 2015, de modo que, no referido exercício financeiro, a realização
de transferências, da União a outros entes federativos, de recursos advindos de
emendas parlamentares individuais impositivas dependia da adimplência do
ente destinatário.
II - A sistemática do "orçamento impositivo", trazida pela Emenda
Constitucional n° 86/2015, tem aptidão para produzir os respectivos efeitos,
independentemente da edição da lei complementar, a que se refere o inciso III
do § 90 do art. 165 da CF, de modo que, aliado ao entendimento externado no
item I acima, o § 13 do art. 166 da CF se aplica a partir do exercício
financeiro de 2016, ocasião em que a realização de transferências, da União a
outros entes federativos, de recursos advindos de emendas parlamentares
individuais impositivas passou a independer da adimplência do ente
destinatário; e
III - Recomenda-se a alteração da Portaria Interministerial MP/MF/CGU/SGPR n° 39/2016, a fim de esclarecer as implicações da incidência do § 13 do art.
166 da CF a partir do exercício financeiro de 2016, nas transferências, da União
para outros entes federativos, de recursos oriundos de emendas parlamentares
individuais impositivas, no sentido tanto de viabilizar a operacionalização da
novidade legislativa em foco no âmbito da Administração Pública Federal,
quanto de atribuir segurança jurídica ao tema, sem prejuízo de outras eventuais
modificações em atos normativos infralegais diversos aplicáveis à questão.”

Grifo nosso.
Ante ao exposto, fica evidente que a quantidade de celebrações de convênios em 2016
já seria excepcional ao se comparar com os exercícios anteriores, mesmo quando se conhece que a
trajetória é irregular. Quando são comparados os valores do ano de 2016 com aqueles apresentados
no exercício de 2015, de fraco desempenho, nota-se uma nova ruptura no histórico recente que, no
cenário da Funasa, consiste em evolução comum.
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Emenda x Programação
Instrumentos Celebrados

Emenda

Programação

Exponencial (Emenda)
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Gráfico 16 – Emenda x Programação

Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no
decorrer dos últimos exercícios;

Inicialmente, cabe destacar a competência da Presidência da Funasa na análise das
prestações de contas. Compete à Coordenação de Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas
de Convênios - COPON, a análise financeira das prestações de contas relacionadas a convenentes
sediados em Brasília/DF e de ajustes para a execução de projetos especiais.
Além dessa atividade, durante o exercício em avaliação, a COPON atuou ainda em
força-tarefa, motivada inicialmente pelo Acórdão nº 1814/2014 do Tribunal de Contas da União,
proferida por sua Segunda Câmara em 6 de maio de 2014, com o objetivo de extinguir o passivo
pendente de análise de prestações de contas de convênios celebrados pela Funasa, cuja vigência tenha
expirado até o ano de 2009, conforme detalhamento a seguir:
“1.9. Determinar à Coordenação-Geral de Convênios da Funasa que adote providências para
a conclusão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da análise dos convênios pendentes (com
valores ‘aprovar’ e ‘a comprovar’) cuja vigência findou até o ano de 2009, com a respectiva
regularização do registro no Siafi, sob pena de aplicação de multa”

Nessa peça consta determinação de que esta Fundação analise as prestações de contas
de convênios expirados até o exercício de 2009. O prazo inicial para o seu cumprimento, expirado
ainda em 2014, foi prorrogado pelos Acórdãos nos 873/2015, 2586/2015 e 565/2016 até o mês de
março de 2016. Entretanto, a Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde, com delegação
de competência da eg. Corte de Contas, reconhecendo o êxitoso trabalho efetuado por esta Fundação,
autorizou a continuidade das atividades além do exercício de 2016, para extirpar esses processos do
nosso passivo.
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Ainda no mês de maio de 2014, após a tomada de conhecimento do acórdão em
referência, foi efetuado o levantamento de dados referentes aos convênios que foram objeto da
determinação em comento. Assim, identificou-se a quantidade de 1.291 (um mil, duzentos e noventa
e um) convênios expirados até 2009, com saldos pendentes nas contas de “a comprovar” e de “a
aprovar”. A partir desses dados, a Coordenação-Geral de Convênios partiu para a fase de
detalhamento, requisitando informações referentes à situação das transferências relacionadas a cada
Serviço de Convênios de cada Superintendência Estadual. Nessa apuração, foi possível reconhecer
que cerca de 30% (trinta por cento) dos processos encontravam-se pendentes de parecer técnico.
Portanto, tomou-se a iniciativa de provocar o Departamento de Engenharia de Saúde
Pública/Funasa e suas unidades descentralizadas, responsáveis pelas avaliações técnicas das
prestações de contas, para promover análise quanto à execução do objeto avençado e alcance dos
objetivos pactuados, de modo conclusivo, no que tange aos 372 (trezentos e setenta e dois) convênios
nessa situação. Concomitantemente a essa providência, buscou-se ultimar a análise dos convênios
cujo objeto estivesse contemplado no conceito de projetos especiais.
Para alcançar a extinção do passivo de prestação de contas, identificou-se a
necessidade de concentração de esforços na sede da Fundação Nacional de Saúde por possuir os meios
logísticos necessários para atividade de tamanha importância, além de aqui estar contido o “know
how” necessário ao suporte preponderante. Para tanto, mediante o Memorando-Circular nº 015/2014
DEADM/FUNASA, o Departamento de Administração desta fundação requisitou às
superintendências que disponibilizassem servidores experientes para contribuição do processo de
análise das prestações de contas.
Simultaneamente, a Coordenação-Geral de Convênios solicitou a todas as
superintendências estaduais, o encaminhamento dos processos relacionados a esta demanda. Com a
reunião de processos e servidores, a produção de análise das prestações de contas culminou com a
redução do passivo de prestação de contas da Funasa.
Conforme o levantamento realizado pela COPON acerca do quantitativo de pareceres
conclusivos emitidos, superou-se a marca de 90% (noventa por cento) da meta estipulada pelo
Tribunal de Contas da União.
Inspirada pelos resultados positivos apresentados na atuação frente a determinação da
egrégia Corte de Contas, e motivada por recomendação do Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União – CGU, a Presidência da Funasa decidiu promover nova força-tarefa
para analisar conclusivamente as prestações de contas das transferências expiradas entre janeiro 2010
e junho de 2015, totalizando 2894 instrumentos.
“1.1.1.5 CONSTATAÇÃO - Atuação insuficiente e intempestiva na análise das prestações de
contas de Transferências
(…)
Recomendações
(…)
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Recomendação 2: Efetuar novo Plano de Ação com cronograma específico de execução que
priorize, no mínimo, a análise de prestação de contas das transferências expiradas até o
exercício de 2012 (total de 2.860 instrumentos) que estejam na situação de ‘A aprovar’.”
(sic)

Registre-se que a CGU recomendou que a Funasa elaborasse novo plano de ação que
comtemplasse o escopo do Acórdão TCU nº 1814/2014 –2ªC e ampliasse esse trabalho com os
instrumentos vincendos pelo menos até dezembro de 2012. Contudo a Funasa decidiu manter o
trabalho de extirpação do passivo de contas expiradas até 2009 em força-tarefa exclusiva para
atendimento de determinação do TCU e compor novo grupo para analisar as prestações de contas de
convênios cuja vigência extinguiu-se entre janeiro de 2010 e junho de 2015.

A escolha trabalho específico foi em decorrência da diversidade entre os processos.
Em janeiro de 2009 entrou em vigor plenamente o Decreto nº 6.170, de 25 de junho de 2007 e Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, ambos os diplomas inovam na gestão
de transferências voluntárias com a introdução do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse do Governo Federal – SICONV.

Além do SICONV, também deverá ser considerado a realidade diversa dos termos de
compromisso do Programa de Aceleração do Crescimento. Os instrumentos celebrados no PAC não
compuseram objeto do Acórdão TCU nº 1814/2014 –2ªC. A Lei nº 11.578, de 26 de novembro de
2007, que institui o PAC, não define as regras de prestação de contas, apesar de a aplicação do Decreto
nº 6.170/2007 ser afastada expressamente. Assim, a prestação de contas deverá observar uma série
de normativas internas e o próprio instrumento assinado.
A escolha se mostrou, definitivamente, acertada, tendo em vista a clara evolução na
redução dos passivos de prestação de contas.
1291 processos expirados
até 2009

2894 processos expirados
entre 2010 e 2015
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Dessa forma, envidando esforços para elidir os ajustes que permaneciam com saldo
nas contas contábeis de “a aprovar” (após a apresentação das contas e anterior ao registro de análise
conclusiva) e também da conta de “a comprovar” (relacionada à não apresentação de prestação de
contas), pode-se observar a diminuição da proporção de prestações de contas em atraso. Isso também
se deve às melhorias promovidas na cobrança de prestação de contas e acompanhamento da execução
do objeto, ambas também motivadas pela inovação trazida Acórdão nº 198/2013-TCU-Plenário que
incentiva a qualidade na gestão de transferências.

3.3.5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
Cumpre alertar a situação preocupante dos serviços de Prestação de Contas de
convênios das Superintendências Estaduais e Presidência, os quais estão desprovidos de recursos
humanos. Tal desfalque dificulta o cumprimento dos prazos para análise das contas, comprometendo
a eficiência e transparência da gestão dos valores públicos envolvidos. Além disso, a área de análise
de prestação de contas das superintendências estaduais, ou mesmo da Presidência da Funasa, não
dispõe da capacitação continuada necessária.
A preocupação está medida diante do levantamento feito com todas as
Superintendências Estaduais quanto ao número de servidores lotados no serviço de Prestação de
Contas de Convênios e o quantitativo de processos pendentes de análise.
É importante esclarecer que área de Convênios, em especial o serviço de Prestação de
Contas, sofreu um brutal retrocesso e desmonte entre os anos 2000 e 2005, quando por meio da
Portaria nº 323, de 13 de junho de 2000 ficou estipulado que o acompanhamento financeiro dos
convênios, as análises das contas e suas conclusões caberiam às Divisões de Contratações Diretas e
Convênios das unidades regionais do Ministério da Saúde.
Além do acervo documental, grande parte dos servidores de Prestação de Contas
lotados nas Superintendências Estaduais da Funasa, à época, foram removidos para os Núcleos
Estaduais do Ministério da Saúde.
Ocorre que, por razões desconhecidas, os processos foram se acumulando sem que as
providências estabelecidas na Portaria em questão, no que diz respeito ao acompanhamento e análise
das contas, fossem adotadas. Dessa forma, passamos a receber cobranças contínuas dos Órgãos de
Controle devido à inobservância dos procedimentos adequados exigidos pela legislação,
principalmente os prazos para conclusão das análises.
Passados 5 anos, diante de um quadro preocupante e insistentes alertas da CGCON à
época, foi editada a Portaria Conjunta nº 1, de 17 de fevereiro de 2005, que fixou prazo para cessação
dos efeitos da Portaria nº 323/2000.
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Considerando o grande passivo recebido e ainda a quantidade de instrumentos
celebrados anualmente, bem como a falta de pessoal na área de prestação de contas, o número de
processos pendentes de análises de prestações de contas estava demasiadamente elevado. Mas,
identificou-se a possibilidade de superação, com esforços conjuntos para isso.
Nesse contexto, como exposto anteriormente, foi realizada a primeira etapa da forçatarefa de prestação de contas, visando atender o Acórdão nº 1814/2014-TCU-2ª Câmara, com
convênios expirados até 2009. Contudo, apesar dos resultados positivos demonstrados nos quadros
relacionados à visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores, o acúmulo desse
passivo por anos, impossibilitou o avanço nas análises de instrumentos contemporâneos.

Gráfico 17 – Servidores x Passivo PC

Tabela 19 – Relação de servidores x passivo
Unidade
Presidência

Passivo
030

Servidores
07

Relação
04,29

SUEST/AC

009

02

04,50

SUEST/AL

022

04

05,50

SUEST/AM

009

05

01,80

SUEST/AP

024

03

08,00

SUEST/BA

324

13

24,92

SUEST/CE

307

05

61,40

SUEST/ES

030

03

10,00

SUEST/GO

123

04

30,75

SUEST/MA

248

09

27,56

SUEST/MG

142

09

15,78

SUEST/MS

071

03

23,67

SUEST/MT

059

02

29,50

SUEST/PA

076

08

09,50
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SUEST/PB

380

08

47,50

SUEST/PE

209

05

41,80

SUEST/PI

111

08

13,88

SUEST/PR

252

04

63,00

SUEST/RJ

036

03

12,00

SUEST/RN

050

03

16,67

SUEST/RO

036

04

09,00

SUEST/RR

010

03

03,33

SUEST/RS

097

04

24,25

SUEST/SC

087

04

21,75

SUEST/SE

022

04

05,50

SUEST/SP

088

03

29,33

SUEST/TO

029

02

14,50

2881

132

20,73

Apesar do elogioso resultado da força-tarefa, e considerando as recomendações da
Controladoria-Geral da União referentes às contas do exercício de 2014, identificou-se a necessidade
de estender os trabalhos para mitigar o passivo de prestação de contas. Isso porque a força de trabalho
disponível, localizada em determinadas superintendências, mostra-se insuficiente para atender a
demanda reprimida.
Por conseguinte, resolveu-se instituir nova força-tarefa com o objetivo de analisar as
prestações de contas de todos os instrumentos cuja vigência tenha expirado entre 1º de janeiro de
2010 e 30 de junho de 2015, de modo a eliminar o passivo daquele momento, conforme as peças
constantes do Processo 25100.011989/2015-74. Requisitou-se o encaminhamento dos processos
localizados nas superintendências estaduais para o edifício sede da Funasa, em Brasília/DF. Foi
solicitado ainda o apoio de 19 (dezenove) servidores lotados nas superintendências para compor a
força-tarefa na Presidência da Funasa.
Na primeira fase desse trabalho, realizada entre os dias 11 de novembro e 22 de
dezembro de 2015 (trinta dias úteis), foram analisados 352 (trezentos e cinquenta e dois) processos,
média de 4,63 processos/semana/analista. Esse média é superior à estimada inicialmente, 3
processos/semana/analista.
Considerando a complexidade dos processos da Funasa, o desempenho comprova a
correção da tomada de decisão por esta UPC. Em continuidade ao realizado no exercício ora em
avaliação, a segunda fase da atividade já está em execução.
Importante ressaltar, todavia, que apesar dos esforços contínuos para realizar as
análises de prestações de contas pendentes, a carência de capacitação já vem demonstrando ser um
empecilho na continuidade da progressão dos trabalhos. Isso porque os convênios celebrados a partir
de 2009 são registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo
Federal -SICONV, ferramenta em constante aperfeiçoamento, que exige contínua participação em
treinamentos.
Além disso, a sistemática proporcionada pelo SICONV, principalmente após a
implementação da Ordem Bancária de Transferência Voluntária -OBTV, representa quebra de
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paradigma para o qual ainda não há adequação da força de trabalho existente na Funasa. Portanto, o
quadro de pessoal da Funasa também precisa de reforço no sentido de garantir o acompanhamento
financeiro-administrativo da execução do convênio, pois conforme a nova redação do art. 10, § 7º,
do Decreto nº 6.170/2007, dada pelo Decreto nº 8.244/2014, a prestação de contas inicia-se
concomitantemente à liberação da primeira parcela.

Considerando as prestações de contas dos últimos exercícios:
Qual a eficiência e eficácia dos procedimentos que a unidade adota para executar as transferências?
Como é possível depreender do fluxograma sintético da análise financeira da prestação
de contas, apresentado a seguir, o procedimento administrativo de análise da prestação de contas
compreende diversas etapas até que se culmine com o parecer conclusivo a respeito da aprovação das
contas.
Toda a atividade é prevista em normativos e na sólida jurisprudência do Tribunal de
Contas da União. Trata-se de processo sistematizado que visa atestar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos garantindo, mesmo na esfera administrativa, o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Desse modo, insistentemente, busca-se esgotar as medidas administrativas disponíveis
para o saneamento das eventuais impropriedades ou irregularidades detectadas no decorrer da análise
das contas. Tanto a COPON, como os Serviços de Convênios das Superintendências Estaduais, no
âmbito de suas competências, notifica todos os potenciais responsáveis pelas desconformidades
apontadas, a fim de corrigi-las.
Deve-se ressaltar, ainda, que a consequência pela não aprovação das contas, como
disciplina os normativos em vigor, será a instauração do respectivo processo de tomada de contas
especial ou o correspondente processo de cobrança administrativa dos valores apurados. Entretanto,
a adoção de tais procedimentos se justifica somente quando estiver caracterizado o efetivo dano ao
erário, demais inconsistências são apontadas meramente como ressalvas na aprovação das contas.
Considerando todo o exposto, bem como os dados dos registros contábeis de
comprovação, aprovação e inadimplência relativos aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, e
quantitativos nacionais de análise de prestação de contas, elaboramos o seguinte gráfico com os
prazos decorridos entre o registro da entrega da prestação de contas e o da conclusão de sua análise.
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Gráfico 18 – Registro de análise conclusiva
A partir do gráfico, depreende-se que o prazo para análise das prestações de contas de
convênios previstos na IN STN/MF nº 01, de 15 de janeiro de 1997, e na Portaria Interministerial nº
507, de 24 de novembro de 2011, respectivamente 60 e 90 dias são insuficientes. Tal fato foi
reconhecido pela Presidência da República, ao publicar o Decreto nº 8.244, de 23 de maio de 2014,
que deu nova redação ao Decreto nº 6.170, de 27 de julho de 2007, que passou a conceder prazo de
um ano, prorrogável por igual período, para as avenças celebradas a partir de 24 de maio de 2014.
No que tange à eficácia do procedimento, a partir dos demonstrativos a seguir,
objetiva-se comprovar o lapso temporal entre o exercício financeiro da celebração do ajuste, com o
empreendimento do respectivo esforço orçamentário, e a constatação do alcance da política pública
pretendida. O grande intervalo acontece devido à extensão do processo de análise das contas ou por
desconformidades encontradas nas análises das contas.

Gráfico 19 – Eficácia dos ajustes celebrados
Ante todo o exposto, demonstra-se que a aferição de eficiência dos procedimentos de
análise de prestação de contas carece de adequação dos prazos regulamentares, pois apenas cerca de
30% (trinta por cento) das análises estariam a contento se o prazo trazido pelo Decreto nº 8.244/2014
abrangesse todas os instrumentos em análise. De modo semelhante, a avaliação da eficácia da
execução das transferências, realizada mediante a análise da respectiva prestação de contas, fica
prejudicada em razão do intervalo de tempo muito grande entre a disponibilização orçamentária
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(celebração) e a verificação da entrega do objeto pactuado, bem como do atingimento da finalidade
pública.
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Figura 7 – Fluxograma de prestação de contas
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3.3.6 Informações sobre a execução das despesas
a) Despesas totais por modalidade de contratação
Despesa executada

Modalidade de Contratação
1.

Modalidade de Licitação

04

Concorrência

12

Pregão

08

Regime
Diferenciado
Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas

Dispensa

07

Inexigibilidade
Regime de Execução Especial

09

Suprimento de Fundos
4.

Pagamento de Pessoal

10

Pagamento em Folha

11

Diárias

Total das Despesas acima (1+2+3+4)
5. Outros
08

35.720.912,44
186.755,33
35.534.157,11

06

3.

2016

Não se aplica
Total das Despesas

de

%
1%
0,0%
1%
0%

5.504.613,03
1.047.749,79
4.456.863,24
4.596,00
4.596,00
2.023.577.454,06
2.021.405.683,33
2.171.770,73
2.064.807.575,53
416.062.657,13
416.062.657,13
2.480.870.232,66

Quadro 17 – Despesas por modalidade de contratação

0%
0%
0%
0,00%
0,00%
82%
81%
0%

2015
43.201.310,95
0
42.362.224,16
839.086,79
5.609.764,47
947.726,63
4.662.037,84
12.354,33
12.354,33
1.984.526.887,23
1.982.469.751,79

Despesa paga
%
1,9%
0,0%
1,9%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
87,2%
87,1%
0,1%

83%

2.057.135,44
2.033.350.316,98

89,4%

17%

241.517.834,54

10,6%

17%
100%

241.517.834,54
2.274.868.151,52

2016

10,6%
100%

35.672.951,37
186.755,33
35.486.196,04

%

5.504.334,79
1.047.471,55
4.456.863,24
4.596,00
4.596,00
2.023.570.370,91
2.021.398.600,18
2.171.770,73
2.064.752.253,07

42.554.782,85

1,0%

0,0%

0

0,0%

1,4%

0,2%
0,0%
0,2%
0,00%

41.715.696,06
839.086,79
5.609.764,47
947.726,63
4.662.037,84
12.354,33

0,00%

1,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

12.354,33
81,8% 1.984.520.246,69

46,1%

81,72%

46,1%

1.982.463.111,25

0,1%

2.057.135,44
83,5% 2.032.697.148,34

408.734.314,57 16,5%
408.734.314,57
2.473.486.567,64

%

1,4%

0,0%

-

2015

16,5%
100%

237.367.970,96
237.367.970,96
4.302.762.267,64

0,0%
47,2%
5,5%
5,5%
100%

b) Despesas por grupo e elemento de despesa
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada

1. Despesas de Pessoal
APOSENT.RPPS,
01 RESER.REMUNER.
E REFOR.MILITAR
PENSOES DO RPPS
03
E DO MILITAR
CONTRATACAO
POR
TEMPO
04
DETERMINADO PES.CIVIL
VENCIMENTOS E
VANTAGENS
11
FIXAS - PESSOAL
CIVIL
OBRIGACOES
13
PATRONAIS
OUTRAS
DESPESAS
16
VARIAVEIS
PESSOAL CIVIL
SENTENCAS
91
JUDICIAIS
DESPESAS
DE
92 EXERCICIOS
ANTERIORES
RESSARCIMENTO
DESPESAS
96
PESSOAL
REQUISITADO

2016

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2016

2015

2016

727.696.767,26 723.449.192,69 727.451.088,55 723.370.624,94 245.678,71

78.567,75

727.451.088,55 723.370.624,94

576.579.181,85 543.513.841,53 576.010.028,16 543.092.053,00 569.153,69

421.788,53

576.010.028,16 543.092.053,00

12.885.667,85

730.534,02

10.878.490,09

577.785.131,54 591.960.340,00 573.350.547,08 589.099.816,06 4.434.584,46

2.860.523,94

573.343.463,93 589.097.131,54

123.509.388,93 120.600.000,00 114.868.349,81 114.200.310,70 8.641.039,12

6.399.689,30

114.868.349,81 114.196.354,68

1.270.000,00

1.070.000,00

1.125.459,23

1.065.089,03

144.540,77

4.910,97

1.125.459,23

1.065.089,03

9.176.956,65

8.741.728,77

9.146.236,22

8.626.253,91

30.720,43

115.474,86

9.146.236,22

8.626.253,91

8.448.634,10

2.158.836,26

8.193.006,12

770.766,76

255.627,98

1.388.069,50

8.193.006,12

770.766,76

437.017,11

459.669,54

382.478,07

459.669,54

54.539,04

0,00

382.478,07

459.669,54

2015

2.515.701,87

2016

10.878.490,09

2015

1.785.167,85

2.007.177,76

2015

1.785.167,85
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2. Juros e Encargos da
2016
Dívida
0,00
3. Outras
Despesas
2016
Correntes
CONTRATACAO
POR
TEMPO
04
1.285.000,00
DETERMINADO PES.CIVIL
OUTROS
BENEF.ASSIST.
08
1.358.953,35
DO SERVIDOR E
DO MILITAR
DIARIAS
14
2.075.747,17
PESSOAL CIVIL
MATERIAL
DE
30
4.165.520,71
CONSUMO
MATERIAL, BEM
OU
SERVICO
6.750,00
32
PARA
DIST.GRATUITA
PASSAGENS
E
33 DESPESAS COM 1.912.784,92
LOCOMOCAO
SERVICOS
DE
35
33.731,15
CONSULTORIA
OUTROS
SERVICOS
DE
36
3.393.236,00
TERCEIROS
P.FISICA
LOCACAO
DE
37
23.493.838,53
MAO-DE-OBRA

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

870.696,00

867.661,74

725.327,11

417.338,26

145.368,89

867.661,74

725.327,11

1.142.273,66

1.330.839,62

449.640,77

28.113,73

692.632,89

1.330.839,62

449.640,77

2.017.828,02

2.068.891,03

2.017.828,02

6.856,14

0,00

2.068.891,03

2.017.828,02

5.083.125,36

1.890.618,88

2.127.584,83

2.274.901,83

2.955.540,53

1.842.657,81

1.949.260,73

5.149,00

6.164,00

5.149,00

586,00

0,00

6.164,00

5.149,00

4.198.556,90

1.322.448,01

3.675.708,56

590.336,91

522.848,34

1.322.448,01

3.675.708,56

2.104.691,82

15.161,70

43.656,17

18.569,45

2.061.035,65

15.161,70

43.656,17

3.361.307,42

2.257.772,34

3.339.558,52

1.135.463,66

21.748,90

2.257.772,34

3.339.558,52

20.610.961,92

17.918.386,07

15.638.105,43

5.575.452,46

4.972.856,49

17.918.386,07

15.638.105,43
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39
41
45
46
47
49
59
91
92
93

95

OUTROS
SERVICOS
DE
TERCEIROS PJ OP.INT.ORC.
CONTRIBUICOES
SUBVENCOES
ECONOMICAS
AUXILIOALIMENTACAO
OBRIGACOES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
AUXILIOTRANSPORTE
PENSOES
ESPECIAIS
SENTENCAS
JUDICIAIS
DESPESAS
DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
INDENIZACOES E
RESTITUICOES
INDENIZACAO
PELA EXECUCAO
TRABALHOS DE
CAMPO

115.160.100,56 96.589.856,69

75.958.257,98

74.828.892,54

39.201.842,58

21.760.964,15

75.957.979,74

74.828.892,54

27.944.951,35

40.630.976,64

2.963.800,77

1.114.151,76

24.981.150,58

39.516.824,88

2.963.800,77

1.114.151,76

1.481,83

0,00

1.433,67

38.731.741,67

34.900.000,00

38.717.122,60

32.414.086,24

14.619,07

2.485.913,76

38.717.122,60

32.414.086,24

6.012.896,00

8.762.841,75

5.747.112,08

5.958.842,91

265.783,92

2.803.998,84

5.747.112,08

5.958.842,91

4.579.147,00

5.300.000,00

4.437.311,20

3.987.392,48

141.835,80

1.312.607,52

4.437.311,20

3.987.392,48

610.000,00

532.500,00

566.080,20

529.951,95

43.919,80

2.548,05

566.080,20

529.951,95

9.351,00

3.855,00

9.271,57

3.851,08

79,43

3,92

9.271,57

3.851,08

287.056,96

3.685.638,60

287.056,96

3.660.281,79

25.356,81

287.056,96

3.660.281,79

544.299,22

350.965,63

459.831,53

310.102,95

84.467,69

40.862,68

459.831,53

310.102,95

1.496.639,00

1.500.000,00

1.496.596,27

1.466.639,77

42,73

33.360,23

1.496.596,27

1.466.639,77

48,16

1.433,67

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada
2016

2015

Liquidada
2016

2015

RP não Processados
2016

2015

Valores Pagos
2016

2015
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OUTROS
SERVICOS
DE
39
TERCEIROS PJ OP.INT.ORC.
42 AUXILIOS
OBRAS
E
51
INSTALACOES
EQUIPAMENTOS
52 E
MATERIAL
PERMANENTE
RATEIO
PELA
PARTICIPACAO
70
EM CONSORCIO
PUBLICO
DESPESAS
DE
92 EXERCICIOS
ANTERIORES
5. Inversões
Financeiras
6. Amortização
Dívida

da

5.839.152,86

7.808.445,57

3.323.671,43

5.839.152,86

4.484.774,14

3.323.671,43

802.149.585,64 520.971.815,08 298.860.302,28 133.854.521,46 503.289.283,36 387.117.293,62 291.531.959,72 129.704.657,88
983.952,81

2.129.628,69

171.593,63

1.590.367,93

812.359,18

539.260,76

171.593,63

1.590.367,93

2.709.180,44

3.535.541,33

1.849.791,20

594.829,34

859.389,24

2.940.711,99

1.849.791,20

126.625,34

520.968,00

290.272,00

249.750,00

0,00

271.218,00

290.272,00

249.750,00

0,00

11.294,00

738.257,69

11.294,00

738.257,69

0,00

11.294,00

738.257,69

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quadro 18 – Despesas por grupo e elemento de despesa
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Análise Crítica

A Funasa comprometeu o seu orçamento de 2016, com valores
empenhados, o montante de R$ 3,28 bilhões de uma dotação aprovada (Lei + crédito) de
R$ 3,45 bilhões. A execução orçamentária correspondeu a 95%, compreendendo as Ações
dos Programas de Aperfeiçoamento do SUS, Qualidade Ambiental, Saneamento Básico,
Gestão/Manutenção da Saúde e Pagamento de Pessoal (servidores ativos, servidores
inativos e pensionistas e demais encargos).
Execução Orçamentária (Exceto Pagamento de Pessoal):
Do montante aprovado de R$ 3,45 bilhões, o orçamento correspondente a
pagamento de Pessoal da Funasa representou em 2016 o valor de R$ 2,12 bilhões, cerca
de 60% da dotação aprovada naquele exercício financeiro.
Os demais programas, tais como: Saneamento Básico, Aperfeiçoamento
do SUS, Qualidade Ambiental e Gestão/Manutenção da Saúde foram dotados de
orçamento da ordem de R$ 1,32 bilhão. A execução correspondeu a R$ 1,16 bilhão (valor
empenhado), ou 88% do montante aprovado.
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC:
As Ações de Abastecimento de Água (10GD) e Esgotamento Sanitário
(10GE) que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC iniciaram o
exercício de 2016 com dotação autorizada na LOA no valor de R$ 55,1 milhões. O
orçamento dessas Ações sofreu um rigoroso corte considerando as dotações e as
execuções dos exercícios anteriores.
Ao longo do exercício financeiro de 2016, com a intermediação do
Ministério do Planejamento, foram efetuados ajustes no Programa que propiciaram a
recomposição orçamentária por meio de créditos adicionais chegando a uma dotação de
R$ 355,8 milhões. A referida dotação foi 100% empenhada pela Funasa, com a garantia
de pagamento ainda naquele exercício, de cerca de 80% do montante autorizado.
Emendas Parlamentares
A Funasa teve Emendas de Parlamentares inseridas em seu orçamento
(LOA 2016), discriminadas em 03 (três) categorias: Emendas Individuais (orçamento
impositivo), Emendas Coletivas (Bancada) e Emendas de Relatoria.
A dotação total para as Emendas (Lei + créditos), foi fixada em R$ 419,1
milhões, após as alterações que se fizeram necessárias no âmbito do Governo Federal.
Foram empenhados R$ 305,0 milhões desse montante, o correspondente a 72,7% da
dotação.
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3.3.7 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo "B" e cartões de pagamento do
governo federal
a) Concessão de suprimento de fundos
Quadro 19 - Concessão de suprimento de fundos
Exercício
Financeiro

Unidade Gestora
(UG) do SIAFI
Nome ou
Sigla
Funasa
DF

Código
2016

2015

25500

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento do
Conta Tipo B
Governo Federal
Valor
Valor
Quantidade
Quantidade
Total
Total

Funasa
DF

25500

Valor
do
maior limite
individual
concedido

01

988,00

3.000,00

5

11.154,33

3.000,00

Fonte: SIAFI Gerencial

b) Utilização de suprimento de fundos
Quadro 20 - Utilização de suprimento de fundos
Unidade Gestora
(UG) do SIAFI

Exercíci
o
Códig
o

Nome
Sigla

Conta Tipo B

ou Quantida
de

25500 Funasa DF

2016

Valor
Total

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Fatura
Valor das Total
Quantida Valor dos
(a+b)
Faturas
de
Saques (a)
(b)
01
988,00
3.608,00 4.596,00

25500 Funasa DF

2015

5

7.100,00

4.054,33

11.154,3
3

Fonte: SIAFI Gerencial

c) Classificação dos gastos com suprimento de fundos
Quadro 21 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de
referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

255000

Nome ou Sigla

FUNASA

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de
Subitem da Despesa
Despesa
01

30

Total
540,42

14

225,00

16

493,80

19

318,40

22

78,00

23

475,00

152

Relatório de Gestão - 2016

39

24

453,92

26

199,76

36

64,00

42

151,70

06

596,00

Análise Crítica
A Presidência da Funasa no exercício de 2016, procurou, de forma bastante
criteriosa, adquirir por meio de suprimentos de fundos, bens e serviços considerados
emergenciais e/ou os não passíveis de processos licitatórios.
Os valores aplicados, conforme apresentado no quadro acima são
insignificantes diante do orçamento aprovado para esta Fundação, na LOA 2016 e estão
em conformidade com a legislação que rege a matéria. As prestações de contas
apresentadas pelos supridos são devidamente analisadas e conferidas, e, estando em
conformidade, são submetidas à apreciação do Ordenador de Despesas para aprovação e
homologação das despesas efetivadas.
As opções de saque foram utilizadas, tendo em vista que alguns
estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços ainda não aceitam o pagamento
por meio de fatura, a exemplo dos cartórios e unidade de certificação digital como os
CORREIOS e SERPRO.
Destaca-se ainda, que foi elaborada por esta Funasa, minuta de portaria
que rege o assunto de concessão de suprimentos de fundos, inclusive sobre a modalidade
saque, sendo está submetida ao Ministério da Saúde, a qual se encontra, para análise, na
Consultoria Jurídica, daquele Órgão.

3.4

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Esse item do relatório tem por objetivo demonstrar os principais
indicadores utilizados pela Funasa para monitorar e avaliar o desempenho da gestão.
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3.4.1 INDICADORES DE DESEMPENHO - SANEAMENTO

Quadro20– Indicadores de Desempenho - Saneamento (Percentual de obras/equipamentos/planos concluídos até o exercício de apuração em
relação ao universo de instrumentos celebrados – nacional)
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APURAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ O EXERCÍCIO
Quadro 21: Resultados acumulados
Exercício de apuração - 2013

Exercício de apuração - 2014

Exercício de apuração - 2015

Exercício de apuração - 2016

Qtd Obra/
equipamentos/
planos
Concluídos

Qtd Instrumentos
Celebrados

Percentual

Qtd Obra/
equipamentos/
planos
Concluídos

Qtd Instrumentos
Celebrados

Percentual

Qtd Obra/
equipamentos/
planos
Concluídos

Qtd Instrumentos
Celebrados

Percentual

Qtd Obra/
equipamentos/
planos
Concluídos

Qtd
Instrument
os
Celebrados

Percentual

1401

3875

36%

1511

4226

36%

1873

3981

47%

2056

3889

53%

Água na
Escola

41

132

31%

45

132

34%

64

109

59%

69

103

67%

Catadores

45

205

22%

61

205

30%

89

189

47%

105

183

57%

Cisternas

0

19

0%

1

19

5%

12

18

67%

16

22

73%

Drenagem

32

66

48%

35

71

49%

46

72

64%

48

73

66%

Esgoto

511

1634

31%

544

1992

27%

613

1802

34%

670

1738

39%

MHCDC

527

1097

48%

592

1120

53%

696

1122

62%

756

1116

68%

MSD

1863

4280

44%

2027

4442

46%

2537

4409

58%

2789

4380

64%

PMSB

4

529

1%

5

530

1%

45

495

9%

106

483

22%

Resíduos

436

1374

32%

482

1391

35%

566

1145

49%

652

1099

59%

Acumulado

4860

13211

37%

5303

14128

38%

6541

13342

49%

7267

13086

56%

Ação

Água

Resultados apurados em 31/12/2016, via Business Intelligence Oracle - BI
Regras da Apuração:
Histórico igual a 30.12.2016
Composição da Série Histórica:
Ano de celebração de 2002 até o exercício de apuração
Ano de conclusão da Obra igual a 31.12 do exercício de apuração (OBS: Excluídos os Status de obra "Cancelados" e "Em Cancelamento)
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Análise Crítica
Quanto ao cálculo do indicador, o valor medido no numerador (Quantidade
de instrumentos e obras concluídas até o exercício de apuração) se refere à conclusão do
objeto contido nos Instrumentos de Repasse, seja ele, obra, aquisição de equipamentos
e/ou elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico. Portanto, ainda que exista
mais de uma obra a ser executada como no caso de Implantação de Melhorias Sanitárias
Domiciliares e de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, o
quantitativo apresentado condiz com a conclusão de obras de determinado Instrumento
de Repasse.
Em relação ao valor medido no denominador (Quantidade de instrumentos
celebrados de 2002 até o exercício de apuração), esse diz respeito aos Instrumentos de
Repasse que não foram cancelados e aos instrumentos cujas obras não serão mais
executadas ou foram encerradas sem etapa útil. Por este motivo, a diferença entre os
valores apresentados a cada ano se refere à variação entre os instrumentos de repasse
celebrados no ano de apuração e os instrumentos celebrados em anos anteriores que não
mais se enquadraram nos requisitos mencionados acima.
Para apuração desse indicador, verificou-se a possibilidade de utilização
de ferramenta para avaliação e periodicidade das informações inseridas nos sistemas de
informação, culminando com a implementação de solução de Inteligência de Negócios
(Business Intelligence - BI).
Considerando a apuração do indicador por tipo de intervenção destacamse algumas questões envolvendo especialmente algumas ações. No que diz repeito à a
ação de Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos, o
número total de obras concluídas subiu de 566 para 646 entre 2015 a 2016, ou seja, um
acréscimo de 14%. No entanto, quando o número total de obras concluídas é comparado
ao número total de instrumentos de repasse celebrados o acréscimo final é de 10%.
Quanto à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, o
número total de Planos concluídos subiu de 45 para 106 entre 2015 a 2016, ou seja, um
acréscimo de 136%. Contudo, quando o número total de planos concluídos é comparado
ao número total de instrumentos de repasse celebrados o acréscimo final é de 13%.
Já em relação ao Apoio às Associações e Cooperativas de Catadores de
Materiais Recicláveis, o número total de obras concluídas e equipamentos adquiridos
subiu de 89 para 105 entre 2015 a 2016, ou seja, um acréscimo de 18%. No entanto,
quando o número total de obras concluídas e equipamentos adquiridos é comparado ao
número total de instrumentos de repasse celebrados o acréscimo final é de 10%.
No que diz respeito à ação de implantação e Melhoria de Sistemas Públicos
de Manejo de Resíduos Sólidos, o número total de obras concluídas cresceu de 482 para
156

Relatório de Gestão - 2016
566 entre 2014 a 2015, portanto, um incremento de 17%. Todavia, quando o total de obras
concluídas é confrontado com o total de instrumentos de repasse celebrados o aumento
final é de 14%.
Quanto ao indicador acumulado, verificamos que o número total de obras
concluídas subiu de 6541 em 2015 para 7165 em 2016, ou seja, um acréscimo de 9%. No
entanto, quando o número total de obras concluídas é comparado ao número total de
instrumentos de repasse celebrados o acréscimo final é de 6%.
Apesar da aparente redução na variação da quantidade de obras concluídas
em 2016 em relação ao ano anterior, a quantidade apresentada em 2015 resulta
parcialmente do esforço institucional envolvido voltado à melhoria da informação, já que
16 Superintendências Estaduais foram supervisionadas no período entre o segundo
semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015, impactando em obras que tiveram sua
situação atualizadas para concluída no Sistema Integrado de Gerenciamento das Ações
da Funasa - SIGA.
Quanto ao total de Instrumentos Celebrados ser menor que em 2015, são
excluídos da base de cálculo aqueles que foram cancelados ou cujas as obras não foram
executadas ou não alcançaram etapa útil. Ainda assim, até 30 de dezembro, constavam
no SIGA a celebração de 10 Convênios em 2015, sendo 6 para Implantação de Melhorias
Habitacionais para Controle da Doença de Chagas e 4 para Implantação e Melhoria de
Sistemas Públicos de Abastecimento de Água.
No caso dos instrumentos de repasse para Implantação de Sistemas de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, por exemplo, não houve seleção de
projetos em 2016 e o orçamento disponibilizado foi utilizado para os instrumentos de
repasses celebrados em anos anteriores em função da seleção de pleitos referentes à 2ª
Fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC2 - ocorrida em 2014, cujos
empenhos foram de 5% do valor contratado, sendo os recursos repassados conforme
houvesse a liberação da ordem de serviço das obras ou quando as obras que estavam em
andamento estavam aptas tecnicamente a receber os recursos das parcelas.
Em relação à Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para
Prevenção e Controle de Doenças e Agravos e Implantação e Melhoria de Sistemas
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos, na data de apuração do indicador as propostas
haviam sido aprovadas na seleção ocorrida em 2016 e os convênios estavam em fase de
celebração, não entrando no cômputo de convênios celebrados.
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3.4.2 Indicadores de Desempenho - Saúde Ambiental
Quadro 22 – Indicador de Saúde Ambiental 1 (Percentual de municípios apoiados tecnicamente no fomento às ações de educação em saúde
ambiental)

Percentual de
municípios
apoiados
tecnicamente no
fomento às
ações de
educação em
saúde
ambiental.

Finalidade

Aferir o
percentual
de
municípios
apoiados
tecnicamente

Fórmula de Cálculo

Número de municípios
apoiados
técnicamente
ܺ100
Número demunicípios
programados

36
ܺ 100
56

Fonte

Sigob e Siconv

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidade

Anual

Histórico
Índices de Referência

Índice de
Previsto 1

100%

Índice
Observado3

2012

2013

2014

2015

81%

37,5%

38,13%

110%

64,23

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014 e 2015.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.

158

Relatório de Gestão - 2016

Análise Crítica
O indicador busca aferir o percentual de municípios apoiados tecnicamente
pela Funasa no período, considerando o universo total de municípios programados para o
período, conforme meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, atingindo um índice de
64,23%.
Este apoio técnico e financeiro caracterizou-se por um conjunto de
estratégias adotadas pela FUNASA que objetivou assessorar gestores e técnicos em todos
os níveis do SUS para o desenvolvimento de ações permanentes de educação em saúde
ambiental, visando à promoção e proteção da saúde, prevenção e controle de doenças e
agravos ocasionados pela falta ou inadequação de ações de saneamento básico e saúde
ambiental; e na elaboração, implementação e avaliação de projetos.
O indicador retrata um conjunto de ações desenvolvidas pela Coordenação
de Educação em Saúde Ambiental (COESA), em estreita consonância com suas
competências regimentais o que propiciou a oferta de fomento técnico e financeiro as
ações de educação em saúde ambiental como mecanismo de fortalecimento das gestões
municipais e subsequente empoderamento das populações atendidas no território segundo
a lógica do SUS.
O apoio aos municípios permitirá a realização de conjunto de práticas
pedagógicas e sociais para construção de valores, saberes, conhecimentos que fortaleçam
as relações sustentáveis da sociedade na interação saúde, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.
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Quadro 23 – Indicador de Saúde Ambiental 2 (Percentual de comunidades especiais atendidas com ações de educação em saúde ambiental)

Percentual de
comunidades
especiais
atendidas com
ações de
educação em
saúde ambiental

Finalidade

Aferir o
percentual
de
comunidades
especiais
atendidas

Fórmula de Cálculo

Número de comunidades
especiais
atentidas
ܺ100
Número total de
comunidades
especiais programadas

125
ܺ 100
125

Fonte

Periodicidade

Relatório
consolidado da
Coesa

Denominação

Memória
de cálculo

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência2

1

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Índice
Observado3

100%

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014 e 2015

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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Análise Crítica
O indicador busca aferir o percentual de comunidades especiais atendidas
com ações de educação em saúde ambiental, considerando o universo de comunidades
especiais programadas para o período. Busca também traduzir o esforço da FUNASA em
atender as ações demandadas pelas agendas técnicas e políticas de programas estratégicos
do Governo Federal voltados para estas comunidades, cujas características
antropológicas, modelo de organização social, tradição dos valores culturais e de
participação, exigem uma atuação diferenciada das demais ações promovidas no campo
da saúde ambiental e saneamento básico.
Com esta ação, a FUNASA buscou desenvolver ações de Educação em
Saúde Ambiental em comunidades especiais, rurais e em situações de vulnerabilidade
visando à adoção de práticas participativas e sustentáveis de saúde ambiental voltadas
para a inclusão, controle e participação social com ênfase na sustentabilidade sócio
ambiental e sanitária da população em seu território; o incentivo à responsabilidade
socioambiental das comunidades; o apoio a organização e capacitação da gestão local
para implantação e implementação de ações, programas e projetos de educação em saúde
ambiental; e desenvolvimento e aplicação de tecnologias, recursos didáticos e materiais
pedagógicos apropriados para utilização no campo da saúde ambiental visando a
promoção da saúde; apoio às iniciativas de mobilização comunitária visando a
conservação e preservação do meio ambiente para promover o empoderamento das
comunidades e promover a saúde.
Dessa forma, vislumbramos o protagonismo dos sujeitos, e o caráter de
assertividade que permeia as propostas geradas no âmbito da Coordenação de Educação
em Saúde Ambiental (COESA), as articulações internas e externas que resultam numa
proposta de ação capaz de ofertar as comunidades tradicionais o alcance a tecnologias
sociais inovadoras e promotoras de Saúde.
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Quadro 24 – Indicador de Saúde Ambiental 3 (Percentual de municípios com técnicos capacitados em Controle da Qualidade da Água (CQA)

Percentual de
municípios com
técnicos
capacitados em
Controle da
Qualidade da
Água (CQA).

Finalidade
Aferir o
percentual
de
municípios
com
técnicos
capacitados
em CQA.

Fórmula de Cálculo

Número de municípios com
técnicos capacitados
X 100
Número de municípios
previstos no período

234
ܺ 100
307

Fonte

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidade

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

Índice
Observado3

76%

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014 e 2015.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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Análise Crítica

O indicador busca aferir o percentual de municípios com técnicos
capacitados no controle da qualidade da água considerando o previsto para o período.
Observa-se que o número de municípios atendidos é determinado pela demanda do
município e da capacidade instalada da FUNASA.
Este indicador mede a abrangência da atuação da FUNASA na
qualificação dos técnicos dos municípios para o exercício das atividades derivadas da
função que exercem, provendo-os de conhecimentos necessários à manutenção, operação
e controle da qualidade dos sistemas ou das soluções alternativas de abastecimento de
água para o consumo humano.
A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências Estaduais no
início do exercício de 2016, tendo sido alcançado um total de 234 municípios com
técnicos capacitados, representado 76% em relação ao número de municípios previstos.
Observa-se que o alcance da meta foi prejudicado pela não realização do “II Seminário
de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano”, que seria realizado em Foz
do Iguaçu-PR (25% da meta traçada) como uma programação diferenciada para atender
19% dos municípios do estado, transferida para 2017.
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Quadro 25 – Indicador de Saúde Ambiental 4 (Percentual de municípios com amostras de água analisadas)

Percentual de
municípios com
amostras de
água analisadas

Finalidade

Aferir o
percentual
de
municípios
com
amostras de
água
analisadas.

Fórmula de Cálculo

Número de municípios com
análises realizadas
X100
Número de municípios
previstos

529
ܺ 100
501

Fonte

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidade

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência

1

2012

2013

2014

2015

100%

85%

102%

103%

100%

Índice
Observado3

106%

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014 e 2015.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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Análise Crítica
Este indicador busca aferir o percentual de municípios com amostras de
água analisadas considerando o número de municípios previstos no período. Nas amostras
de água para consumo humano são analisados os parâmetros de acordo com a capacidade
laboratorial de cada Superintendência Estadual. As análises realizadas a princípio são as
sentinelas, aumentando o rol conforme a necessidade detectada.
Este indicador fornece informações acerca da demanda de apoio ao
prestador de serviço, atividades em casos de desastres, atendimento a demandas do
Ministério Público e o controle da qualidade da água em comunidades atendidas
diretamente pela FUNASA. A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências
Estaduais no início do exercício de 2016, tendo sido alcançado um total de 529 municípios
com análises realizadas, representado 106% em relação ao número de municípios
previstos.
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Quadro 26 – Indicador de Saúde Ambiental 5 (Percentual de exames de qualidade da água de comunidades especiais realizados)

Percentual de
exames de
qualidade da
água de
comunidades
especiais
realizados

Finalidade
Aferir o
percentual
de exames
de qualidade
da água de
comunidades
especiais
realizados

Fórmula de Cálculo

Número de exames
realizados
X 100
Número de exames
programados

25.005
ܺ 100
20.303

Fonte

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Denominação

Memória de
cálculo

Periodicidade

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

100%

110%

146%

160%

Índice
Observado3

123%

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014 e 2015.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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Análise Crítica

Este indicador permite medir o alcance das ações da FUNASA no apoio a
comunidades rurais e especiais, realizando exames de qualidade da água para consumo
humano e permitindo que essas informações subsidiem a tomada de decisão dos gestores,
com vista a minimizar os riscos à população. A meta do indicador foi pactuada com as
Superintendências Estaduais no início do ano de 2016.
Diversas situações expõem o usuário à água com qualidade imprópria,
como ausência de sistema público de distribuição na zona rural. Evidencia-se que muitos
fatores influenciam na ausência de água tratada em comunidades, tais como: inexistência
ou precariedade do sistema de água, desconhecimento das tecnologias existentes,
deficiência ou falta de pessoal qualificado, alocação de recursos para aquisição de
materiais e insumos, entre outros aspectos. Assim, as atividades desenvolvidas pela
FUNASA nessas comunidades remetem à promoção, produção, proteção, conservação e
monitoramento das ações para que a sustentabilidade seja possível no processo de
inclusão que se estabelece na comunidade para acesso à água potável.
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Quadro 27 – Indicador de Saúde Ambiental 6 (Percentual de pesquisas celebradas na área de saúde ambiental)

Percentual de
pesquisas
celebradas na
área de saúde
ambiental.

Finalidade

Aferir o
percentual de
pesquisas
celebradas
pela Funasa,
demonstrando
o esforço de
suas unidades

Fórmula de Cálculo

Número de pesquisas
celebradas
X100
Número de pesquisas
selecionadas em 2016

0
ܺ 100
0

Fonte

Siconv

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidade

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência

1

2012

2013

2014

2015

100%

50%

75%

93,3%

0%

Índice
Observado3

0%

Fonte: Departamento de Saúde Ambiental
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013,2014 e 2015.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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Análise Crítica

No início do exercício de 2016 o Departamento de Saúde Ambiental optou
por priorizar a seleção de uma pesquisa voltada para avaliação de impacto no intuito de
atender a demanda recorrente dos órgãos de controle, que cobrava da FUNASA
indicadores de impacto para mensurar os resultados alcançados com a implantação de
melhorias na área do saneamento e saúde ambiental, no entanto, essa contratação se deu
prejudicada em função da mudança da legislação referente aos instrumentos de repasse
do Governo Federal e da limitação de empenho de despesas para assegurar o cumprimento
da meta de superávit primário na execução da Lei Orçamentária de 2016, estabelecida no
art. 2º, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015.
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SEÇÃO 4
SEÇÃO 3
4
4.1

GOVERNANÇA
Descrição das estruturas de governança

A Funasa não dispõe de sistema estruturado de governança que compreenda instâncias
externas de apoio à governança, dispondo apenas de instâncias internas de governança como a alta
direção e de apoio à governança, como auditoria interna que será detalhada no item seguinte.
A alta direção conta ainda com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI)
no âmbito da FUNASA, criado pela Portaria nº 94, de 09 de fevereiro de 2012, composto, em sua
instância deliberativa, pelos seguintes membros titulares:
•

Diretor Executivo;

•

Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública;

•

Diretor do Departamento de Administração; e

•

Diretor do Departamento de Saúde Ambiental.

À luz do disposto acima, as competências do CGTI são: estabelecer estratégias e
diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e tecnologia convergentes às orientações
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MP, promovendo a sua implementação
e zelando pelo seu cumprimento, o alinhar as ações de tecnologia da informação às estratégias globais
da Funasa, homologar as políticas e diretrizes para aquisição, desenvolvimento e gestão dos recursos
de tecnologia da informação, definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e
definir e priorizar os projetos de desenvolvimento de sistemas de informação.

4.2

Informações sobre os dirigentes e colegiados

A Funasa é dirigida por um Presidente, auxiliado por um Diretor Executivo e três
Diretores de Departamento, indicados pelo Ministro de Estado da Saúde e nomeados pelo Presidente
da República. Sua atuação ocorre de forma descentralizada, por meio de suas Superintendências
Estaduais, que contam com estrutura técnico-administrativa capaz de promover, supervisionar e
orientar as ações sob a responsabilidade da instituição.
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4.3

Atuação da unidade de auditoria interna

A Portaria/MS nº 270, de 27/02/2014, referente ao Regimento Interno, estabeleceu que
a Funasa possui em sua estrutura uma Unidade de Auditoria Interna - Audit, a qual compete:
I - acompanhar e fiscalizar a gestão das políticas públicas, bem como a execução
dos programas de governo a cargo da Funasa;
II - verificar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial da Funasa;
III - planejar, executar e acompanhar os trabalhos de auditorias preventivas e
corretivas nos órgãos e unidades descentralizadas da Funasa, inclusive nos entes
responsáveis pela movimentação de recursos transferidos mediante convênio,
acordo, ajuste ou instrumentos similares;
IV - acompanhar e apoiar os órgãos de controle interno e externo em sua missão
institucional; e
V - promover a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares
e tomadas de contas especiais.
A AUDIT é uma Unidade Seccional da estrutura da Presidência desta Fundação, com
vinculação técnica junto à Controladoria Geral da União/CGU, sendo importante destacar que a
Unidade de Correição da FUNASA, também integra a Auditoria Interna. A Corregedoria – COREG
é responsável por ações de prevenção e apuração de irregularidades que impliquem instauração e
condução de procedimentos correcionais.
Deste modo, as Superintendências Estaduais não possuem estrutura de auditoria
interna, tendo a AUDIT, a competência pelas ações de controle na forma do Estatuto e Regimento
Interno da FUNASA e cabendo às Superintendências Estaduais o atendimento de recomendações
emanadas da Unidade de Auditoria Interna e o atendimento de diligências a elas direcionadas, bem
como, por óbvio, zelar pelo cumprimento de normas e procedimentos afetos a cada área de atuação
da SUEST.
Esta Unidade possui normas internas as quais estabelece requisitos mínimos para
elaboração dos relatórios, incluindo os assuntos sujeitos a auditoria, e fixando prazos razoáveis para
sua apresentação. Além disso, não sofre ingerência sobre o desempenho de suas atividades, não sendo
obrigada, nem obrigando o seu corpo técnico a executar, modificar ou abster-se de realizar
determinadas auditorias, nem tampouco retirar ou alterar constatações, conclusões e recomendações.
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A Unidade de Auditoria Interna está estruturada conforme organograma a seguir:

Figura 8 – Organograma Auditoria Interna
As competências das unidades que compõem a estrutura acima não serão detalhadas,
considerando que o regimento interno não havia sido publicado até o fechamento do presente
relatório.
A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe são submetidas pelo Presidente da
FUNASA à aprovação da Controladoria-Geral da União, conforme Art. 15º do Decreto 4.304/2002 e
a Portaria nº 915, de 29/04/20141.
Depois de concluída a elaboração dos relatórios da Auditoria Interna é submetida à
apreciação do Auditor-Chefe para assinatura e excepcionalmente ao Presidente da FUNASA, e em
seguida são direcionadas as respectivas Unidades Jurisdicionadas e demais áreas desta Entidade, para
adoção das providências quanto ao cumprimento das recomendações.
Sendo assim, o atendimento das recomendações, são possibilitadas a partir da ciência
do respectivo relatório por parte do Gestor da Suest, disciplinada por analogia ao inciso VII, artigo
50, da Lei nº 9.784, de 29/01/19992.

1 “Art. 1º A indicação para nomeação ou designação do titular da unidade de auditoria interna a ser submetida à Controladoria-Geral da União - CGU pelo dirigente máximo da entidade, após aprovada
pelo conselho de administração ou órgão equivalente, deverá ser acompanhada da Declaração preenchida e assinada conforme o modelo constante do Anexo e do Curriculum vitae, do qual deverão
constar, além da formação acadêmica: ” (...)
2“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...) VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; ”
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4.3.1

Auditorias realizadas ao longo do exercício

O presente item por objetivo apresentar maiores detalhes em relação aos trabalhos
realizados pela unidade ao longo do exercício.
As tabelas abaixo apresentam as informações quanto à origem do trabalho realizado
(se por demanda de órgãos de controle ou se previsto no PAINT), à unidade auditada, ao período de
realização, ao quantitativo da força de trabalho alocada ao estágio do trabalho ao final do exercício,
divididas em gestão operacional, folha de pagamento e transferências.
Tabela 20 –Auditorias realizadas - Gestão operacional
AUDITORIA – GESTÃO-OPERACIONAL
ORIGEM UNIDADE AUDITADA PERÍODO DE REALIZAÇÃO FORÇA DE TRABALHO

ESTÁGIO DO TRABALHO

PAINT

AL

4/4 a 20/5

4

Concluído**

PAINT

AP

23/5 a 1/7

4

Concluído**

PAINT

BA

21/11 a 16/12

4

Relatório em finalização

PAINT

GO

27/6 a 12/8

4

Concluído**

PAINT

MG

21/11 a 16/12

3

Relatório em finalização

PAINT

MS

27/6 a 12/8

3

Concluído**

PAINT

PA

23/5 a 1/7

4

Concluído**

PAINT

PE

3/10 a 11/11

4

Concluído**

PAINT

PI

5/9 a 30/9

3

Concluído**

PAINT

PB

5/9 a 30/9

4

Concluído**

PAINT

PR

-

-

Cancelado*

* Auditoria cancelada em razão da crise política, econômica e contingenciamento de recursos (corte/bloqueio de recursos).
**Relatórios Concluídos aguardando implementação das recomendações.

Tabela 21 - Auditorias realizadas – Folha de pagamento
AUDITORIA – RECURSOS HUMANOS – FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG
ORIGEM UNIDADE AUDITADA PERÍODO DE REALIZAÇÃO FORÇA DE TRABALHO

ESTÁGIO DO TRABALHO

PAINT

AL

4/4 a 20/5

2

Concluído**

PAINT

AP

-

-

Cancelado*

PAINT

GO

27/6 a 12/8

1

Concluído**

PAINT

MG

21/11 a 16/12

1

Relatório em finalização

PAINT

PA

23/5 a 1/7

1

Concluído**

PAINT

PE

3/10 a 11/11

1

Concluído**

PAINT

PB

26/9 a 14/10

2

Concluído**
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AUDITORIA – RECURSOS HUMANOS – FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG
ORIGEM UNIDADE AUDITADA PERÍODO DE REALIZAÇÃO FORÇA DE TRABALHO

ESTÁGIO DO TRABALHO

PAINT

PR

7/3 a 1/4

2

Concluído**

PAINT

MS

-

-

Cancelado*

PAINT

PB

26/9 a 14/10

2

Concluído**

PAINT

PR

7/3 a 1/4

2

Concluído**

PAINT

MS

-

-

Cancelado*

* Auditoria cancelada em razão da crise política, econômica e contingenciamento de recursos (corte/bloqueio de recursos).
**Relatórios Concluídos aguardando implementação das recomendações.

Tabela 22 – Auditorias realizadas - Transferências
AUDITORIA ESPECIAL – TRANSFERÊNCIAS – ESTADO DE SANTA CATARINA
ORIGEM UNIDADE AUDITADA PERÍODO DE REALIZAÇÃO FORÇA DE TRABALHO

ESTÁGIO DO TRABALHO

Presi
FUNASA

Prefeitura
Municipal de
Turvo-SC

12 a 23.09.2016

2

Concluído

Presi
FUNASA

Prefeitura
Municipal de
Turvo-SC

14 a 16.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Jacinto
FUNASA
Machado/SC

19 a 20.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Jacinto
FUNASA
Machado/SC

19 a 20.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
FUNASA de Santa Rosa do
Sul/SC

21 a 22.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
FUNASA Forquilhinha/SC

13.09.2019

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Meleiro/SC
FUNASA

12 a 23.09.2016

2

Relatório em finalização

Presi Prefeitura Municipal
de Meleiro/SC
FUNASA

12 a 23.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Meleiro/SC
FUNASA

12 a 23.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
FUNASA de Siderópolis/SC

19 a 23.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Orleans/SC
FUNASA

19 a 22.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
de Orleans/SC
FUNASA

12 a 23.09.2016

2

Concluído
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AUDITORIA ESPECIAL – TRANSFERÊNCIAS – ESTADO DE SANTA CATARINA
ORIGEM UNIDADE AUDITADA PERÍODO DE REALIZAÇÃO FORÇA DE TRABALHO

ESTÁGIO DO TRABALHO

Presi Prefeitura Municipal
de Orleans/SC
FUNASA

19 a 22.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
FUNASA de Urussanga/SC

12 a 23.09.2016

2

Concluído

Presi Prefeitura Municipal
FUNASA de Cocal do Sul/SC

12 a 23.09.2016

2

Concluído

No que se refere aos resultados obtidos cabe esclarecer que a maioria dos trabalhos
foram realizados a partir da metade do ano. Em que pese alguns dados terem sido remetidos pelos
auditados, não há que se esperar que se tenham respostas efetivas, em razão da cautela e razoabilidade,
quanto a implementações das recomendações consignadas nos respectivos relatórios de auditoria.
4.4

Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

A Unidade de Correição da Funasa integra a Auditoria Interna. A Corregedoria –
Coreg é responsável por ações de prevenção e apuração de irregularidades que impliquem instauração
e condução de procedimentos correcionais nos termos da Lei nº 8.112/90 e da Portaria nº 335/2006,
da Controladoria-Geral da União, lançando mão dos seguintes instrumentos: Inspeção, Investigação
Preliminar, Sindicância Investigativa, Sindicância Acusatória, Sindicância Patrimonial e Processo
Administrativo Disciplinar.
A unidade coordena a gestão dessas atividades no âmbito da Presidência e das
demandas de maior envergadura nas Unidades Descentralizadas, decorrentes da complexidade das
investigações, ou nos casos de envolvimento de gestores das Superintendências Estaduais, oriundas
da fiscalização das Auditorias Interna e Externas, bem como, ações de investigação do Ministério
Público e Polícia Federal.
Para o desenvolvimento dos trabalhos correcionais, a Corregedoria lança mão de
servidores lotados tanto na Presidência, quanto nas Superintendências Estaduais para composição das
comissões, registrando-se que esses são devidamente capacitados em eventos promovidos pela
Funasa, por meio da unidade correcional.
A UJ tem garantido o suporte logístico (sala reservada, material de expediente e
suporte financeiro e locomoção) para o desenvolvimento eficaz dos trabalhos disciplinares e/ou
investigativos.
A UJ tem competência para instaurar e julgar as ações correcionais, com fulcro no art.
1º, I e II, da Portaria nº 504/2014, e a responsabilidade de garantir às comissões a estrutura e suporte
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necessário para o desenvolvimento dos trabalhos com base no art. 13 da Ordem de Serviço nº 01/2012
(ambas se constituem em norma interna da Funasa).
No exercício de 2016 foram instaurados 27 procedimentos correcionais, sendo: 8
sindicâncias investigativas, 5 sindicâncias patrimoniais e 14 processos administrativos disciplinares.
Destes, 9 já foram concluídos (2 julgados e 7 aguardando julgamento).
No período a Corregedoria ministrou 4 cursos sobre procedimentos administrativos
em sindicância e processo disciplinar para 79 servidores de diferentes unidades da federação.
Com a finalidade de acompanhar e implementar as ações correcionais nas
Superintendências Estaduais a Corregedoria realizou inspeção em 12 unidades descentralizadas
visando a implementação das orientações e recomendações apontadas nos relatórios de inspeção
2014/2015.
Tabela 23 - Cronograma da Inspeção de Correição de 2016
PERÍODO DE
INSPEÇÃO

SUEST

REALIZAÇÃO

DA

DATA
APRESENTAÇÃO
RELATÓRIO

DE
DO

ABRIL
Rio Grande do Norte

11 a 15

12.7

ABRIL
Amazonas

25 a 29

5.7

MAIO
Mato Grosso do Sul

9 a 13

14.7

Mato Grosso

16 a 20

22.7

Maranhão

30.5 a 3.6

22.7

JUNHO
São Paulo
Pernambuco

13 a 17

18.7

27.6 a 1.7

18.7

JULHO
Rio Grande do Sul

11 a 15

20.7

Roraima

25 a 29

15.8

AGOSTO
Santa Catarina
Acre

8 a 12

5.9

15 a 19

25.8

Amapá

29.8 a 2.9

24.10

Nos termos da Portaria Funasa nº 1005/2013, alterada pela Portaria nº 840/2015 os
processos disciplinares e sindicâncias estão sendo cadastrados no sistema CGU-PAD, pela
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Corregedoria e pelos cadastradores nas unidades descentralizadas. O registro é feito logo após a
publicação da respectiva portaria de instauração, após conclusão dos trabalhos é atualizada a fase e,
posteriormente, é procedida nova atualização com o registro do julgamento e anexação dos
documentos exigidos.
Todas as informações constantes no sistema CGU-PAD são preservadas, quanto ao
zelo, integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal.
4.5

Gestão de riscos e controles internos

A Fundação Nacional de Saúde está exposta a uma ampla gama de riscos que podem
afetar suas operações, o alcance de seus objetivos e metas, pois esta instituição não dispõe ainda de
um processo de controle de gerenciamento de riscos. Porém no decorrer dos anos, ela vem envidando
esforços para investir nesta área de modo à minimizar os riscos advindos das atividades por ela
executadas.
Muito embora, pode-se admitir que estas práticas de minimizar os riscos não estão
estruturadas, de forma integrada e sistematizada como controle formalmente estabelecido em
normativa própria que abranja tanto o nível estratégico quanto o operacional dessa instituição.
Dentro dessa proposta podemos evidenciar alguns instrumentos que são utilizados para
minimizar os riscos que esta instituição decorre pela execução de suas ações estabelecidas, são elas:
leis, medidas provisórias, editais, instruções normativas, decretos, portarias, editais, manuais técnicos
e sistemas de informação. Todos estes instrumentos relacionados são procedimentos para o controle
interno que permitem o acompanhamento e a avaliação das atividades inerentes à esta instituição,
evitando minimamente as improbidades previstas nos processos admitidos. Vale ressaltar que
enquanto esta Funasa não investir no aprimoramento da gestão de riscos, ela estará sujeita a aceitar
incorrer riscos em sua administração e direção.
Para que isso não ocorra mais de forma corriqueira, esta instituição precisará
estruturar, sistematizar e implementar processo de gestão de riscos por meio da utilização de métodos,
técnicas e ferramentas de apoio para identificação, avaliação e implementação de respostas a riscos.

178

Seção 5 – Áreas especiais de gestão

Relatório de Gestão - 2016

SEÇÃO 5
5

ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO

5.1

Gestão de pessoas

5.1.1

Estrutura de pessoal da unidade

a)

Composição da força de trabalho

Quadro 28 - Força de Trabalho da UPC
Lotação
Tipologias dos Cargos
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

0

308

4

11

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

1.2. Servidores de Carreira (total)

0

308

4

11

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão

0

283

0

9

1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado

0

22

4

2

1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório

0

1

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas

0

2

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

0

16

3

0

0

17

12

7

0

341

19

18

3.
Servidores sem
Administração Pública
4. Total de Servidores

Vínculo

com

a

A força de trabalho da UPC Presidência da Funasa é composta por 283
servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho
- CPST, à qual o órgão se vincula; 1 servidor efetivo com exercício provisório na
Entidade; 2 requisitados de outros órgãos e esferas; e 22 servidores de carreira em
exercício descentralizado, composto por Analistas de Infraestrutura lotados na área fim e
Procuradores Federais lotados na Procuradoria Federal Especializada na Funasa, além de
16 Contratados Temporários e 17 nomeados para cargo em comissão, sem vínculo com a
administração pública, conforme quadro acima.
Verifica-se que em dezembro/2016, 17% do total da força de trabalho da
UPC são compostos por pessoal de outras carreiras, por contratados temporários e por
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nomeados sem vínculo. Em dezembro/2015 esse percentual era de 21,36%. A queda do
percentual se deu pela redução do total de servidores da carreira vinculada ao órgão e,
principalmente, pela redução de nomeados sem vínculo, no período, devido à
reestruturação da Funasa em outubro/2016 que culminou com corte dos cargos em
comissão.
b)

Distribuição da força de trabalho

Quadro 29 - Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva
Área
Meio
Área Fim

Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira

235

73

1.1.2.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

219

64

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

15

7

1.1.4.

Servidores de carreira em exercício provisório

0

1

1.1.5.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

1

2. Servidores com Contratos Temporários

1

15

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

13

4

249
92
4. Total de Servidores
Fonte: SIAPE/DW
Filtro: (EXCLUSÃO = S/Exclusao) E (MÊS = Dez 2016) E ({SITUAÇÃO VÍNCULO} <>
APOSENTADO, INSTITUIDOR PENSAO, CEDIDO, CEDIDO SUS/LEI 8270) E ({UF da
ORGANIZAÇÃO} = DF)

Quadro 30 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções
gratificadas
Tipologias dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e
Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão

Lotação
Autorizada Efetiva
90
64
0
0

Ingressos
15
0

Egressos
39
0

90

64

15

39

0

34

2

7

0

11

0

2

0

1

1

0

0
0
62

16
2
16

12
0
32

30
0
18

0

14

30

17
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2.2. Servidores de Carreira em Exercício
0
Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função
152
(1+2)
Fonte: CDAWeb

2

2

1

0

0

0

80

47

57

Análise Crítica
De acordo com o Decreto nº 8.867, publicado no DOU de 04 de outubro
de 2016, foram aprovados o novo Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional de Saúde e a substituição de
Cargos em Comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS por Funções
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE.
Com isso, na estrutura de cargos da Presidência da Funasa foram
substituídos 10 (dez) cargos em comissão do grupo DAS por Funções Comissionadas do
Poder Executivo - FCPE, sendo 6 (seis) FCPE-101.1, 2 (duas) FCPE-101.2 e 2 (duas)
FCPE-102.2, o que não restou demonstrado no quadro acima. Sugiro readequação desse
quadro para o próximo exercício.
Verifica-se no quadro que em dezembro/2016, apenas 71,11% dos cargos
em comissão estavam ocupados e com relação às funções gratificadas esse percentual era
de apenas 25,81%. Esse baixo índice de ocupação, justifica-se pela reestruturação
ocorrida em outubro de 2016 e seus desdobramentos seguintes como publicação de
apostilamento de cargos e regimento interno. Outro dado importante é que 53,12% dos
cargos em comissão ocupados, são por servidores de carreira do órgão, seguido por 25%
por pessoas sem vínculo, 18,75% por servidores de outras careiras e de outros órgãos e
esferas e 3,13% por aposentados.
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5.1.2

Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 31 – Despesas com pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Despesas de
Decisões
Benefícios
Demais Exercícios
Judiciais
Assistenciais e Despesas Anteriores
Previdenciários Variáveis

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2016

2015
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2016 13.060.837,51
2015 12.029.249,65

131.830,30

12.468.032,43

658.003,92

1.936.550,76

2.379.138,89

0,00

102.472,53

81.714,51

30.818.580,85

483.209,90

9.944.621,92

644.071,79

1.661.450,41

1.357.865,80

0,00

2.715,05

84.866,72

26.208.051,24

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2016 514.611,75
2015 458.456,99

0,00

62.571,11

17.029,27

0,00

8.356,92

0,00

0,00

0,00

602.569,05

0,00

32.917,38

10.911,59

0,00

6.362,76

0,00

0,00

0,00

508.648,72

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

2016 1.662.033,98
2015 1.891.288,91

0,00

103.664,54

30.276,93

36.378,47

307.597,59

0,00

0,00

0,00

2.139.951,51

0,00

156.513,82

57.059,15

10.414,34

318.792,06

0,00

0,00

0,00

2.434.068,28

0,00

9.428.051,11

801.981,86

3.112.479,20

1.758.177,42

0,00

103.885,75

1.140.890,05

24.929.499,17

0,00

9.459.273,12

834.829,41

2.716.089,66

1.457.323,84

0,00

17.183,84

1.057.071,73

24.337.113,06

0,00

177.724,17

28.859,94

111.373,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.537.112,09

0,00

118.378,33

50.399,34

84.630,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1.699.285,43

Servidores cedidos com ônus
Exercícios

2016 8.584.033,78
2015 8.795.341,46

Servidores com contrato temporário
Exercícios

2016 1.219.154,06
2015 1.445.877,33
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Fonte: SEPAG/COARH
SIAPE/DW
Filtros do relatório:
a) (ANO (DESC) = "2016") E ({UF UPAG} = DF) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} <> CDT-12, EST-03, EST-04, EST-18, ETG-66, EST-08, EST-45)
b) (ANO = 2016) E ({UF UPAG} = DF) E (FUNÇÃO <> S/funcao, S/info, FCT) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = EST-03, EST-04, EST-18, ETG-66)
c) (ANO = 2016) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF) E (RENDIM > 0) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = EST-08, EST-45)
d) (ANO (DESC) = "2016") E ({UF UPAG} = DF) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = CDT-12)
Observações:
1. Não foram contabilizadas as rubricas de aposentados e pensionistas
2. O resultado da extração foi uma relação com muitas rubricas que descartamos algumas pois julgamos que não se aplica.
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5.1.3

Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O principal risco identificado na gestão de pessoas é a grande redução, sem
recomposição, da força de trabalho da Fundação Nacional de Saúde, ao longo dos anos,
o que poderá acarretar sérios prejuízos ao desempenho de suas atribuições.
O gráfico abaixo apresenta o histórico da força de trabalho da Presidência
da Funasa nos últimos seis anos, demonstrando uma redução de 42,47% da força de
trabalho, sem reposição, sendo que o último concurso público da Funasa foi autorizado
pelo Ministério do Planejamento em 2009, portanto, as informações abaixo já
contemplam os novos nomeados.

Histórico da força de trabalho
544

453
418

Servidores de carreira
vinculada ao órgão

366

Requisitados de outros
órgãos e esferas

315
283

283

Nomeados sem vínculo com
a administração
Contratados Temporários
Servidores de carreira em
exercício descentralizado

Gráfico 20 – Histórico da força de trabalho
Ciente do risco que a não reposição da forca de trabalho gera para o alcance
da missão institucional, a Funasa encaminhou ao Ministério do Planejamento reiteradas
solicitações de concursos e contratação com a análise e aprovação do Ministério da Saúde.
Entretanto, não houve autorização, conforme tabela a seguir:
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Tabela 24 – Solicitações de reposição de pessoal
CONCURSO PÚBLICO

2010

Não houve
Edital Funasa nº 01/2009 em
vigor.

-

2011

Não houve.
Edital Funasa nº 01/2009 em
vigor.

-

2012

Ofício
nº 147
Nível
149/Gab/Presi/Funasa,de
superior
05/06/2012.
379
–
Nível
intermediário
Não autorizado.

Ofício nº 299/Presi/Funasa
de 22/10/2012 para as
612 áreas de Engenharia e
Nível
superior
Convênios.
Não autorizado.

2013

Não houve.
Anterior ainda estava sob análise do Ministério do
Planejamento.

Ofício
nº
311/Direx/Presi/Funasa
336 Autorizado
Portaria superior
MP/MS nº 195, de 28 de
maio de 2013.

2014

Ofício nº 229/Presi/Funasa
Não autorizado.

2015

2016

Ofício nº 18/Presi/Funasa, de
24/02/2015, reiterando a
nterior.
Ofício nº 71/Presi/Funasa de
02/04/2015,
reiterando
anterior.
Não autorizado.

VAGAS

CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
Nível Superior para a área
de Engenharia,
Autorizado pela Portaria
MP nº 189, de 09/07/2009.
Ofício
nº
312/Gab/Presi/Funasa de
05/12/2011,
solicita
autorização para o PAC –
Áreas de Engenharia e
Convênios.
Não autorizado.

ANO

VAGAS
52
superior

Nível

82 superior

Nível

170Nível
superior e
Não houve.
251
Nível Edital em vigor
intermediário

-

197
Nível
superior
Não houve.
251
- Nível Edital em vigor
intermediário

-

Ofício nº 209/Presi/Funasa
de 14/04/2016, reiterado pelo
Ofício nº 353/Presi/Funasa
210
Nível
de 21/07/2016 e pelo Ofício
superior
nº 747, de 24/11/2016. Não
autorizado.
251
Nível
intermediário
OBS:
Suspensão
das
autorizações
para
os
exercícios de 2016 e 2017,

Ofícios nº 108 e 109,
ambos de 16/02/2016, para
as áreas de Engenharia e
Convênios,
em
complementação às vagas
não preenchidas na seleção 177 superior
anterior, reiterado pelo o
Ofício
nº
354/Presi/Funasa,
de
21/07/2016 e pelo o Ofício
nº 746, de 24/11/2016.

Nível

Nível
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conforme Ofício nº 37181
de 28/07/2016 - MP.

Não autorizado.

Deve- se trazer para a presente análise que, em que pese a sequência de
alterações no decorrer de sua história, a Funasa dispõe ainda de servidores ocupantes de
cargos com os mesmos perfis quando da sua criação, o que poderá comprometer de forma
grave o cumprimento da missão institucional ao médio e longo do tempo, além do número
reduzido de servidores.
5.1.4

Contratação de pessoal de apoio e estagiários

Esse item refere-se as informações sobre a terceirização regular de mão de
obra, que diz respeito às contratações de pessoas para realizar trabalhos fora da relação
das atividades-fim da unidade, tais como contratos de prestação de serviços de limpeza,
higiene e vigilância ostensiva e de estagiários.
O quadro abaixo apresenta a relação dos contratos e demais informações
relevantes:
Quadro 32 - Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano
de cargos (regular)
Unidade Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto

Empresa
Contratada

(CNPJ)
2011
2015
2013

2014

2013

Prestação de serviços
de
Vigilância armada e desarmada
Prestação
de
serviços
de
Vigilância armada e desarmada
Prestação
de
serviços
de
Motoristas, veículos leves e
veículos pesados
Prestação
de
serviços
de
manutenção preventiva e corretiva
em veículos da Funasa (Classic)
Prestação de serviços de copeira,
carregador, garçom e encarregado
geral nas dependências da
FUNASA

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas

Início

Nível de
escolaridade
mínimo exigido
dos
trabalhadores
contratados

Sit.

Fim
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental

03.497.401/0001-97

26/02/2010 30/03/2016

03.497.401/0001-97

01/04/2016 01/04/2017

01.708.458/0001-62

01/11/2013 01/11/2017

Ensino
Fundamental

P

16.962.767/0001-31

17/10/2014 17/10/2017

Ensino
Fundamental

P

01.708.458/0001-62

01/10/2013 01/10/2017

Ensino
Fundamental

P
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Prestação de serviços de brigada
contra incêndio e pânico
Prestação de serviço auxiliares
para as áreas de material,
patrimônio, recepção, arquivo e
contratos bem como contínuos e
técnicos de secretariado.
Prestação de serviços gerais na
área de limpeza, asseio e
conservação
predial,
com
fornecimento de mão de obra, e
equipamentos.
Prestação
de
serviço
de
manutenção predial, preventiva e
preditiva, com fornecimento de
mão de obra, material e
equipamentos
Prestação de serviço de locação
sistema integrado de circuito
fechado de televisão, com
fornecimento de mão de obra

2015

2014

2015

2015

2013

36.770.857/0001-38

30/01/2015 30/01/2018

Ensino médio

p

36.770.857/0001-38

17/11/2014 17/11/2017

Ensino médio e
Fundamental

P

09.014.855/000146

30/06/2015 30/06/2017

Ensino
Fundamental

P

14.355.750/0001-90

01/01/2016 31/12/2017

Ensino
Fundamental

P

01.011.976/0001-22

05/11/2013 04/11/2017

Ensino
Fundamental

A

Análise Crítica
Observa-se a partir dos dados acima que as contratações de terceirização
obedecem às normas legais vigentes, notadamente o Decreto nº 2.271 de 07 de julho de
1997 que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, ou seja, não ocorre na
Presidência da Funasa qualquer terceirização de atividades-fim.
Passa-se apresentar as informações relativas à contratação de estagiários.
Tabela 25 – Contratação de estagiários
Nível de escolaridade
1.

2.

3.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
2º
3º
4º
1º Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)

Nível superior

14

12

11

0

64.172,13

1.1

Área Fim

4

2

2

0

12.574,44

1.2

Área Meio

10

10

9

0

51.597,69

Nível Médio

6

6

6

0

2.1

Área Fim

1

1

1

0

19.690,95
2.939,79

2.2

Área Meio

5

5

5

0

20

18

17

0

Total (1+2)

16.751,16
83.863,08

Análise Crítica
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O Programa de Estágio da Funasa possui norma interna com as regras de
contratação para que, tanto a Presidência quanto as Superintendências Estaduais, atuem
de acordo com a legislação federal sobre estágio. As exigências quanto à especialização
são variáveis de acordo com a necessidade de trabalho.
O Programa atua em parceria com o Agente de Integração. No final do ano
de 2015 e o ano de 2016 a contratação de estagiários sofreu impacto negativo, tendo em
vista que a empresa contratada não cumpriu adequadamente o objeto, tendo sido
instaurado o devido processo legal.
5.1.5

Contratação de consultores para projetos de cooperação técnica com
Organismos Internacionais

Política de contratação de consultoria para a elaboração de produtos - Importância
dessa modalidade para a consecução da missão
As cooperações técnicas internacionais desempenham papéis de
facilitadores no desenvolvimento da capacidade nacional de mobilização de recursos
nacionais e internacionais (humanos, científicos, tecnológicos e financeiros), colaborando
com a transferência de conhecimentos e tecnologias; com a gestão de informação
estratégica e a cooperação internacional. Além disso, a cooperação técnica busca a
sustentabilidade de projetos estratégicos na área da saúde e promove a agregação de valor
às atividades já desenvolvidas no País, pelas oportunidades criadas.
Os acordos de cooperação técnicas internacionais tem o objetivo de
promover transformações qualitativas e estruturais e explorar oportunidades e novos
paradigmas de desenvolvimento. A materialização dessas transformações acontece por
meio do desenvolvimento de capacidades de instituições, entidades e de indivíduos. Por
meio da cooperação técnica, os beneficiários terão acesso a experiências e conhecimentos
que, agregados às capacidades institucionais e humanas previamente existentes, poderão
contribuir para o desenvolvimento do país.
Atualmente a Funasa participa de três acordos de cooperação técnica
internacional, a mais antiga versa sobre a coalizão contra a cólera na ilha espanhola. Em
2014 foi firmado um Termo de Cooperação Técnica Internacional multilateral com a
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS; e em 2016 também foi firmado uma
Cooperação Técnica Internacional Trilateral Sul-Sul com a República da Etiópia e o
Unicef.
No período de 1999 a 2010, foram promovidas diversas mudanças
institucionais na Fundação Nacional de Saúde para dar suporte e produzir o conhecimento
necessário para o funcionamento de um sistema de saúde dedicado a populações
específicas e sob diversas situações sociais, em todas as regiões do país, refletindo no
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aumento da complexidade no tipo de conhecimento necessário para lidar com populações
tradicionais e menos favorecidas, incluindo a inovação tecnológica e sustentável do
saneamento e saúde ambiental.
Entende-se, nesse contexto, que um dos atalhos para o alcance desse e de
outros objetivos está fundado na colaboração da expertise internacional por meio de
cooperação técnica com Organismos Internacionais no atendimento às demandas
emergentes no setor de saneamento, saúde ambiental e sustentabilidade socioambiental.
Também o apoio na implantação de projetos e programas inovadores, junto à população
brasileira, deverá favorecer a qualificação e a ampliação da atuação institucional no
campo da saúde pública.
A perspectiva é que as ações e os programas contribuirão para a redução
das desigualdades sociais e na universalização do acesso aos serviços essenciais de
saneamento e saúde ambiental.

Entendimento quanto à utilidade dessa estratégia

Hoje a Funasa e a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS mantém
sob vigência um acordo de parceria denominado Termo de Cooperação número 87 (TC87) que logra a produção de uma metodologia que reúne de forma inédita a elaboração de
estudos técnicos de projetos e obras de engenharia e de saúde ambiental com a
participação das comunidades no planejamento das soluções adequadas para os sistemas.
As características e o alcance pretendidos com instrumentos de
cooperação, portanto, estabelecem uma relação especial entre a República Federativa do
Brasil e a Organização das Nações Unidas, notadamente no que se refere ao incremento
das políticas públicas de saúde, sendo esta a razão que justifica a necessidade do
fortalecimento e do estreitamento das relações com a Organização Pan-Americana de
Saúde - OPAS, por interesses recíprocos.
Resultado das contratações para o desenvolvimento de projetos e/ou programas em
cooperação com Organismos Internacionais
Alcance de uma Funasa fortalecida e qualificada com a finalidade de
realizar ações de saúde ambiental em consonância com o Subsistema Nacional de
Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA), visando à promoção e proteção da saúde, a
inclusão social e a sustentabilidade.
O TC 87 enfatiza a relação União/Estados e a relação da esfera federal com
a municipal para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis. Os instrumentos
utilizados serão a qualificação das ações de Saúde Ambiental da Funasa; a certificação de
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laboratórios para apoio ao controle da qualidade da água; a educação ambiental para as
comunidades com ênfase no ensino a distância; a organização de encontros e oficinas de
trabalho e a potencialização de tecnologias, metodologias e estratégias inovadoras em
Saúde Ambiental e Saneamento Básico para a promoção da saúde.
O projeto busca promover a ampliação do acesso com qualidade às ações
e serviços de saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir da
validação e aperfeiçoamento da lógica federativa na elaboração de projetos sustentáveis
de saúde ambiental e Saneamento Básico no reforço do controle da participação social.
Os avanços na atuação da Funasa deverão contribuir para a redução das desigualdades
sociais e iniquidades, em conformidade com o alinhamento estratégico do Ministério da
Saúde - MS e na perspectiva do atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e erradicação da extrema pobreza no país no Brasil.
Visão geral dos serviços de consultoria prestados por pessoa física e jurídica sincronismo entre fluxo financeiro e execução física
O Termo de Cooperação Técnica Internacional firmado com a
Organização Pan-Americana de Saúde nº 87, intitulado "Territórios saudáveis e
sustentáveis por meio de ações de saúde ambiental" foi firmado em novembro de 2014.
Sua execução, no entanto, somente teve início, de fato, a partir de 2015. Esse projeto tem
em sua programação a execução de ações e atividades através da contratação de produtos
elaborados por pessoa física e jurídica. Devido a natureza específica dos estudos e
resultados esperados por essa Fundação, as contratações estão, prioritariamente, dirigidas
ao desenvolvimento de atividades (carta-acordo, oficinas, seminários e cursos) e produtos
elaborados por pessoa jurídica. É importante salientar que as contratações de produtos
estão de acordo com o cronograma do projeto, bem como os repasses de recursos
financeiros.

Critérios de escolha de consultores
No momento da construção da matriz lógica do projeto cujo objeto é a
"construção de territórios saudáveis e sustentáveis por meio de ações de saúde ambiental",
todas as áreas técnicas realizaram levantamento situacional das necessidades do
departamento, objetivando identificar onde uma contratação de Produtos com organismos
internacionais poderia contribuir efetivamente com o fomento das ações da Funasa, bem
como atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a erradicação da
extrema pobreza no Brasil para a redução das desigualdades sociais.
Portanto as ações inseridas na matriz lógica desse projeto são submetidas
periodicamente à análise física para que sejam monitoradas e acompanhadas, no intuito
de identificar o alcance de resultados, assim como reavaliação de estratégias, caso
necessárias, para atingir a finalidade proposta. Para o desenvolvimento de cada ação e
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atividades do projeto, faz-se necessário a elaboração do instrumento Termo de Referência
- TR, onde se identifica quais produtos serão desenvolvidos para o alcance dos resultados
esperados da Cooperação.
Com fundamento nesses estudos e dentro dessa perspectiva, a Funasa se
equipa com subsídios técnicos para realizar planos de ação, e/ou estratégias para atingir
ou dar consequência a sua missão institucional.

Análise crítica da contratação
No que diz respeito diretamente a contratação de produtos, esses são
executados através de consultorias de pessoa física e jurídica, mediante demanda do
Projeto correlacionada às ações e atividades do Marco Lógico.
É prerrogativa da área técnica acompanhar a elaboração dos Produtos
contratados, zelando pela qualidade técnica dos mesmos, observando se o
desenvolvimento do trabalho está de acordo com o Produto contratado.
Cabe à área técnica também a avaliação e aprovação final do Produto,
atestando que o mesmo foi elaborado em sintonia com os critérios técnicos definidos no
Termo de Referência, assim como sua eficácia enquanto instrumento que subsidie a
Funasa no cumprimento e/ou aperfeiçoamento da sua missão institucional.
Despesas relacionadas
Para atender as demandas de contratos de consultoria Internacional a
Funasa segue as normas orçamentárias do governo federal e com o intuito de garantir a
execução do Plano de Trabalho aprovado pela presidência da Funasa e o Ministério da
Saúde, os recursos são retirados da ação orçamentária: 20Q8 - Apoio à Implantação e
Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico e Ações de Saúde Ambiental.
Descrição: Realização de despesas para custear atividades e medidas que
tenham por interesse o fortalecimento e o desenvolvimento institucional, sobretudo
aquelas relacionadas com a consecução das ações finalísticas de Saneamento e Saúde
Ambiental, notadamente no que se refere ao aporte de recursos necessários ao alcance
dos objetivos pactuados em regime de cooperação técnica, inclusive com organismos
internacionais, além das despesas com deslocamento de servidores e colaboradores para
a realização de trabalhos de natureza técnica e/ou de supervisão, a edição de publicações
para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas, o financiamento
de estudos e consultorias (que tem por objetivo aprimorar ou dar subsídios ao
desenvolvimento de políticas públicas), a realização de serviços que envolvam
adequações em estruturas físicas, bem como para a contratação e/ou aquisição de serviços
e insumos para atender as ações finalísticas de Saneamento e Saúde Ambiental.
Programas de Trabalho: 10.122.2115.20Q8.0001
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Natureza de Despesas: 338041
Fonte de Recursos: 0151
Notas de Empenho: 000381, 000411, 000875 e 000876

Efeitos da variação cambial
Os recursos que financiam os projetos firmados com organismos
internacionais, são desembolsados em moeda brasileira. Entretanto, no momento da
liquidação dos compromissos financeiros, a transação é efetivada tendo por base a moeda
estrangeira. No caso específico da Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, essa
operação é realizada pela cotação da moeda norte-americana (dólar) obedecendo a valores
definidos em tabela da Organização Mundial da Saúde - OMS.
Por consequência, a liquidação dos compromissos fica sujeita às
flutuações cambiais, o que leva à dilatação dos valores estabelecidos inicialmente, por
ocasião da transferência dos aportes financeiros.
Considerações finais
A implementação de políticas sanitárias capazes de enfrentar os numerosos
desafios e as crescentes demandas socioambientais, promovendo a inclusão social e a
redução das desigualdades, compõe, nesse momento, o eixo estratégico de atuação da
Fundação Nacional de Saúde.
Dessa forma, a Funasa considera estratégica a realização de estudos
técnicos, levantamentos situacionais, prospecção e diagnósticos através de Produtos
contratados para subsidiar a execução de suas ações. A relação dos produtos contratados
em 2016, cuja finalidade é ilustrar a execução física do projeto consta do Anexo I.
5.1.6

Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas

Na oportunidade da aplicação dos indicadores no exercício de 2016,
verificou-se necessária nova reelaboração dos indicadores de absenteísmo e de
desenvolvimento de competências gerenciais. Percebeu-se que o fracionamento do
indicador de desenvolvimento de competências gerenciais por Unidade Pagadora poderá
proporcionar maior busca dos gestores pelas ações de capacitação voltadas ao
desenvolvimento gerencial, o que refletirá positivamente na qualificação dos gerentes e,
por consequência, no alcance das metas de desempenho institucional.
Passa-se à análise dos indicadores.
a. Índice de Turnover:
Na oportunidade da aplicação dos indicadores no exercício de 2016, verificou-se
necessária nova reelaboração dos indicadores de absenteísmo e de desenvolvimento de
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competências gerenciais. Percebeu-se que o fracionamento do indicador de
desenvolvimento de competências gerenciais por Unidade Pagadora poderá proporcionar
maior busca dos gestores pelas ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento
gerencial, o que refletirá positivamente na qualificação dos gerentes e, por consequência,
no alcance das metas de desempenho institucional.
Passa-se à análise dos indicadores.
a. Índice de Turnover:
Meta: Reduzir para 1% o índice de turnover nos próximos exercícios
financeiros.
(NE + NI)/2 X 100
NS

(283 + 20)/2 X 100 = 2%
7.234

No exercício de 2016 não houve novas admissões, a exemplo de 2014 e
2015. A diminuição da força de trabalho é apenas confirmada a partir da aplicação e
análise do indicador de reposição da força de trabalho.
Conclusão lógica obtida da análise do indicador de turnover é o risco
iminente de diminuição gradativa da força de trabalho e da urgente necessidade de
reposição da força de trabalho.
b. Índice de Absenteísmo
Meta: Reduzir para 0,50% o índice de absenteísmo na Funasa.
H= jornada de trabalho diária (considerada de regra 8 horas).
NDU= número de dias
DU= H * NDU = 8 * 254 = 2.032 horas.
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças1 +
afastamentos + atrasos e saídas antecipadas não compensadas).
QS = Quantidade de Servidores
DU = Dias Úteis, já convertidos em horas.
Exercício de 2016

1

Todas as licenças legais.
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QHNT = 1.756.370.432 = 1.394
QSxDU 620x2.032
Informação importante leva em conta os afastamentos por cessões que
demonstram enorme prejuízo em horas não trabalhadas no âmbito da Funasa, que
impactam negativamente, inclusive como entrave ao alcance da autorização para realizar
concurso público para provimento de cargo efetivo, tendo em vista a soma desse
contingente de pessoal no Quadro de Pessoal da Fundação, muito embora não seja de fato
força de trabalho para a Instituição.
c. Índice de Adoecimento:
Meta: Reduzir para menos que 10% o índice de adoecimento na Funasa.
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas reformulou este indicador, a
fim de identificar o perfil de adoecimento dos servidores, cujos afastamentos impactam a
força de trabalho.
A base de dados utilizada pela Funasa foi a do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor – SIASS e a do SIAPESAUDE, levando em conta o número
de afastamentos para tratar da própria saúde, ainda que um mesmo servidor apresente
mais de um afastamento no período de um ano (janeiro a dezembro).
Não foram considerados os números de dias de afastamentos, e sim
quantitativos de atestados apresentados, independentemente do tipo de homologação
(perícia ou administrativa). Foram computados os números de homologação de
afastamento para tratamento da própria saúde por homologação pericial (589); os
números de homologações administrativas para tratamento da própria saúde
(370); totalizando 959 afastamentos para tratamento da própria saúde, tudo referente ao
exercício de 2015.
A grande dificuldade para encontrar informações adequadas à apuração
reside no fato de o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS não
identificar a quantidade de afastamentos por servidor. Assim, um mesmo servidor
pode afastar-se mais de uma vez e, como tal, de serem computadas novas ausências no
decorrer do exercício.
Para a delimitação do público alvo foram considerados os servidores da
Funasa no DF incluindo os cedidos ao SUS, visto que permanecem com lotação na
Coordenação de Administração de Pessoas – Coape/Cgesp.
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Para identificar o tipo de doença mais recorrente, uma vez que o
SIAPESAUDE fragmenta sobremaneira as informações por classificação do CID, os
afastamentos foram separados em dezessete grupos para apontar as três maiores
ocorrências no exercício de 2016.

Nº DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OSTEOMUSCULAR
RESPIRATÓRIO
OFTALMOLOGIA
EXAMES CLÍNICOS E LABORATÓRIAIS
CIRCULATÓRIO (coração, varizes, problemas vasculares,
aneurisma, hipertensão)
CIRURGIA
SINTOMAS IDIOPÁTICOS (dores, febre, vômito, prurido, mal
estar, alergias)
ODONTOLOGIA
TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS
DIGESTIVO
GENITURINÁRIO (URINÁRIO, GENITAL)
VIROSES (GERAIS)
PELE
GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERAL.
NEOPLASIAS
SISTEMA NERVOSO (esclerose múltipla)
ENDÓCRINAS

A maior incidência de causas de afastamento para tratamento da própria
saúde no exercício de 2016, na Funasa/DF, conforme o critério de seleção adotado, foi
por doenças osteomusculares, alcançado pela fórmula a seguir:
Nº de afastamento por doenças Osteomusculares x 100% = 145 x 100% = 20%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
730
A segunda maior incidência foi por doenças do aparelho respiratório:
Nº de afastamento por doenças do Aparelho Respiratório x 100% = 97 x 100% = 13%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
730
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A terceira maior incidência foi por problemas oftalmológicos:
Nº de afastamento por problemas oftalmológicos x 100% = 63 x 100% = 9%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
730
Uma vez identificado o perfil de adoecimento do Quadro de Pessoal,
poder-se-á correlacionar esses índices às atividades laborais. A partir de então, pretendese adotar medidas corretivas que minimizem ou eliminem as ocorrências.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS e a do
SIAPESAUDE devem ser feito pelas Unidades de Gestão de Pessoas nas
Superintendências Estaduais, entre janeiro e dezembro de cada exercício.
A partir de então, pretende-se adotar medidas corretivas que minimizem
ou eliminem as ocorrências.
d. Índice de Reposição da Força de Trabalho
Meta: Repor a força de trabalho no Quadro de Pessoal da Funasa em
10%, pelo menos, a cada dois anos.
A partir da análise e aplicação dos indicadores anteriores, entendeu-se
pertinente também readequar este, considerando não apenas as vacâncias como
componentes do numerador, mas todas as ocorrências de licenças e afastamentos que
impactam a força de trabalho.
Para esse indicador utilizaram-se as informações nacionais e não apenas
as da UJ do DF, considerando que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas detém
competência técnica para dar andamento às ações que visem à reposição da força de
trabalho.
Exercício de 2016
Número de vacâncias x 100 =
Número de servidores ativo permanente em 2016

28x100 = 8,8
329

Do mesmo modo que no exercício de 2014, não foram considerados como
servidores, para fins de apuração desse indicador de reposição da força de trabalho, os
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contratados por prazo determinado aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº
1/2013, nem os ocupantes de cargos comissionados sem vínculo efetivo.
O percentual estabelecido deve-se à necessidade de renovação do Quadro
de Pessoal efetivo, visto que os contratos por prazo determinado têm período de vigência
limitada e há alta rotatividade de pessoal quando há admissões por concurso público.
Além disso, os comissionados sem vínculo efetivo ocupam cargos de livre nomeação e
exoneração.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas do Siape ou SIAPECAD deve ser feito pela Coordenação de Administração de
Pessoas, entre janeiro e dezembro de cada exercício.
e. Índice de Desenvolvimento:
Meta: promover o desenvolvimento dos servidores no percentual de 100%
da programação das capacitações para o exercício.
NPAC= Número de participações em ações capacitação
NES= Número Estimado de Servidores a serem capacitados
Exercício de 2016
NPAC x100 = 1.345 x 100 = 168%
NES
800
Para esse indicador utilizaram-se as informações nacionais e não apenas
as da UJ do DF, considerando que a Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de
Pessoas/Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas detém competência técnica para
acompanhar as ações de capacitação da Funasa. Além disso, um mesmo servidor pode ser
capacitado mais de uma vez durante o exercício.
Os números obtidos para a aplicação da fórmula foram extraídos do
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal – SPGO.
Houve decréscimo no número estimado de servidores a serem capacitados
no exercício de 2015, em virtude de contingenciamento dos recursos destinados ao
desenvolvimento de pessoal, da redução do Quadro de Pessoal e das ações de capacitação
por gestão de competências.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas dos dados sobre capacitação deve ser feito pelas Unidades de Desenvolvimento
de Pessoas das Superintendências, com envio das informações pertinentes à Coordenação
de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, até o quinto dia útil do mês subsequente, para
consolidação.
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f. Índice de Desenvolvimento de Competências Gerenciais:
Meta: aumentar para 60% o índice de desenvolvimento gerencial, por Unidade Pagadora,
no exercício.
NGC = Número de Gestores Capacitados
NEGUP = Número estimado de Gestores da Unidade Pagadora
Exercício de 2016
NGC x 100 =
NEGUP

45 x 100 = 59,21%
76

O número estimado de Gestores da Presidência da Funasa a serem
capacitados foi obtido a partir do Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança de chefias (Presidente; Diretor; Coordenador-Geral; Coordenador;
Procurador-Chefe; Auditor-Chefe; Chefe de Divisão, Serviço, Seção e Setor), vagos e/ou
ocupados, por Unidade Pagadora – UPAG, tendo com parâmetro o Decreto nº
7.335/2010.
Assim, considerando a participação de 45 (quarenta e cinco) gestores da
Funasa em ações de capacitação gerencial, no exercício de 2016, na Presidência da
Funasa, 59,21% do total foi capacitado.
O aparente acréscimo deu-se em razão da mudança na base cálculo a partir
do fracionamento por Unidade Pagadora, com o intuito de otimizar o desenvolvimento de
competências gerenciais em nível nacional.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas dos dados sobre desenvolvimento gerencial, deve ser feito pelas Unidades de
Desenvolvimento de Pessoas das Superintendências, com envio das informações
pertinentes à Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas até o quinto dia
útil do mês subsequente, para consolidação.
g. Índice de Estágio:
Meta: atender 100% da demanda das Unidades.
NE = Número de estagiários
NV = Número de vagas
Exercício de 2016
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NE x 100 = 27 x 100 = 35,53
NV
76
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas dos dados sobre capacitação deve ser feito pelas Unidades de Desenvolvimento
de Pessoas, entre dezembro de um ano e março do ano seguinte, para compor as
informações do Relatório de Gestão do exercício encerrado.
A partir das informações produzidas pretende-se atuar de modo a
aperfeiçoar as ações do programa de estágio em âmbito nacional.

5.1.7 Qualificação da força de trabalho quanto a idade, ao tempo para
aposentadoria e ao grau de escolaridade
a) Faixa etária
O gráfico abaixo apresenta os percentuais dos 283 servidores de carreira
vinculada à Funasa, por faixa etária:
Servidores de carreira vinculada ao órgão
3%

3%

15%

9%

19 a 25 anos
3%

26 a 30 anos
8%

31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos

19%

46 a 50 anos
15%

51 a 55 anos
56 a 60 anos
61 a 65 anos

25%

Acima de 65 anos

Gráfico 21 – Servidores por faixa etária
A partir da análise do gráfico acima, constata-se que 216 servidores de
carreira se apresentam com idade igual ou superior a 50 anos. Isso demonstra o
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envelhecimento da força de trabalho dessa amostra no percentual de 76,33 %. Acrescentase não há servidores na primeira faixa etária (19 a 25 anos).
Excluindo-se os servidores de carreira, a tabela abaixo apresenta o
quantitativo dos demais servidores:
Tabela 26 – Faixa etária de servidores (exceto de carreira da Funasa)
SITUAÇÃO
FUNCIONAL
Requisitados de outros
órgãos e esferas
Nomeados sem vínculo
com a administração
Contratados
Temporários
Servidores de carreira
em
exercício
descentralizado
TOTAL

19 a 26 a 31 a 36 a 41 a 46 a 51 a 56 a 61 a Acima
25
30
35
40
45
50
55
60
65
de 65 Total
anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos
1
1

1

1

1

3

4

1

3

6

3

3

4

5

4

3

9

14

9

6

6

2

1

1

4

1

2

1

1

16

1

1

1

22

2

3

6

1

17

57

Fonte: SIAPE/DW

b) Tempo de aposentadoria
Dos 283 servidores da força de trabalho vinculada a Presidência da Funasa,
para 95 servidores que atenderam aos requisitos legais foram concedidos o abono de
permanência. Assim, o total de 33,57% pode se aposentar a qualquer instante,
evidenciando a necessidade urgente da recomposição da força de trabalho.

c) Escolaridade
Quanto ao grau de escolaridade, em razão de a Funasa não deter uma
carreira capaz de atrair e reter profissionais qualificados, não há busca ativa dos
servidores de seu Quadro de Pessoal pela atualização cadastral de seus dados que
demonstre a integridade da informação, considerando especialmente a escolaridade além
da exigida para ocupar o cargo efetivo (graduação, pós-graduação, mestrados,
doutorados, etc.). Mesmo assim, observa-se que mais de 50% dos servidores de carreira
vinculada ao órgão possui formação de curso superior completo, conforme gráfico
abaixo:
Gráfico 22 – Escolaridade dos servidores de carreira
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Escolaridade dos servidores de carreira vinculada ao órgão
1º Grau completo - 8a
série completa
5% 1%

1º Grau incompleto - 5a
a 8a série incompleta
2º Grau completo ou
técnico
40%

53%

Alfabetização s/ cursos
regulares
Mestrado

1%
Superior completo ou
habilitação equivalente

Fonte: SIAPE/DW

A escolaridade dos demais servidores é apresentada na tabela abaixo:
Tabela 27 – Quantitativo de servidores por situação e escolaridade
QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR SITUAÇÃO FUNCIONAL E ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO
FUNCIONAL

Requisitados de
outros órgãos e
esferas
Nomeados sem
vínculo com a
administração
Contratados
Temporários
Servidores de
carreira
em

1º
Grau
1º Grau incomplet
completo o - 5a a 8a
- 8a série série
completa incomplet
a

Superio
r
2º Grau
complet
Alfabetização
completo
Mestr o
ou
s/
cursos
Total
ou
ado
habilitaç
regulares
técnico
ão
equivale
nte
1

1

1

2

1

15

17

5

11

16

22

22
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exercício
descentralizado
TOTAL

0

0

2

0

6

49

57

Fonte: SIAPE/DW

5.1.8 Política de capacitação e treinamento do pessoal
As ações de capacitação da força de trabalho da Funasa são implementadas
por meio do Plano Anual de Capacitação (PAC), instrumento estabelecido pelo Decreto
nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política de Desenvolvimento de
Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal tem por finalidades a
melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão;
o desenvolvimento permanente do servidor público; a adequação das competências
requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano
plurianual; a divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e a racionalização e
efetividade dos gastos com capacitação.
Conforme o Decreto nº 5.707/2006, capacitação é o “processo permanente
e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de
competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”.
Compete à Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas (Codep),
na Presidência da Funasa, em Brasília/DF, coordenar a elaboração do PAC e promover a sua
implementação e acompanhamento em âmbito nacional.

Em prosseguimento à implementação da política de gestão por
competências no âmbito desta Fundação, o PAC/2016 contemplou, além das
Competências Gerenciais da Instituição, as Competências Técnicas Gerais, ou seja,
aquelas que são comuns a todos os técnicos da Instituição e nas quais todos deverão ser
desenvolvidos. Nesse sentido, foram disponibilizadas capacitações voltadas ao
desenvolvimento gerencial e ao desenvolvimento do corpo técnico da Instituição, por
meio do estabelecimento das trilhas de aprendizagem. Para tanto, foi programada a
capacitação de 800(oitocentos) servidores públicos federais em exercício na
Instituição.
Houve decréscimo no número estimado de servidores a serem capacitados
no exercício de 2016, em virtude de contingenciamento dos recursos destinados ao
desenvolvimento de pessoal e da redução do Quadro de Pessoal.
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No exercício de 2016, foram promovidas 1.345 (hum mil, trezentos e
quarenta e cinco) participações de servidores em ações de capacitação tais como
Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários e similares e Cursos, para o total de
512(quinhentos e doze) eventos.
Quanto à proposta orçamentária/financeira, foi aprovado para o exercício
de 2016 o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o investimento em
ações de capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e
requalificação - Ação 4572. Desse montante, foi liquidado o valor de R$1.774.005,57
(Hum milhão, setecentos e setenta e quatro mil, cinco reais e cinquenta e sete
centavos), o que corresponde a 59,13% do que total disponibilizado.
A propósito da execução orçamentária/financeira, cabe destacar que muito
embora a não utilização integral dos recursos disponibilizados, a área de desenvolvimento
extrapolou a meta prevista em termos de servidores capacitados, pois tem como uma de
suas diretrizes a otimização do aproveitamento orçamentário, em conformidade com
Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006. Desse modo, tem-se o seguinte indicador:
Número de participações em ações de capacitação x 100 = 1.345 x 100 = 168%
Número estimado de servidores a serem capacitados
800
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem
obtidas dos dados sobre capacitação deve ser feito pelas Unidades de Desenvolvimento
de Pessoas, entre dezembro e março do ano subsequente, para compor as informações do
Relatório de Gestão do exercício encerrado.
Por fim, no período de 01 a 08/11/2016, foram realizados grupos focais com
a equipe de cada Unidade da Presidência da Funasa e, no dia 25/11/2016, com os representantes
das áreas de desenvolvimento das Superintendências Estaduais da Funasa, com o objetivo de
identificar as competências técnicas específicas a serem desenvolvidas para a propositura de
trilhas de aprendizagem, voltadas ao desenvolvimento dessas competências, com vistas a compor
o Plano Anual de Capacitação da Funasa para o exercício de 2017.
5.1.9 Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao
pessoal, especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e
empregos públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas
adotadas para tratar a irregularidade identificada
Em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos
públicos, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas instituiu, a partir de agosto de 2015,
o Recadastramento Anual Obrigatório, para informações sobre acumulação.
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A partir dessa data, foram identificados 36 casos de possíveis
acumulações, após análise e apuração apenas 5,5% desses ainda estão em fase de
apuração de indícios de ilegalidade, tratados em processos administrativos
individualizados.
Concomitantemente, esta UJ recebeu informações de Trilhas de Auditoria
do TCU, por força do Acórdão 2217/2016-TCU-1ª Câmara, no âmbito do qual os mesmos
casos foram identificados pelo Recadastramento Anual Obrigatório.
Em atendimento à referida Trilha de Auditoria foram lançadas as
informações quanto à remuneração extra-SIAPE dos servidores/aposentados que
apresentaram os comprovantes de rendimentos de outra fonte pagadora.
Ressalta-se que esta UJ está responsável pelo acompanhamento do referido
acórdão em nível nacional com bastante dificuldade, entendendo-se necessária a atuação
do Tribunal de Contas da União junto à Instituição de modo descentralizado pelas
Unidades das Secretarias de Controle Externo em todas as Unidades da Federação.
Por fim, dados sobre terceirização devem ser prestados pelos Gestores da
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, responsáveis pelos contratos de prestação de
serviços, no âmbito da Funasa.
5.2

Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura

Este tópico apresenta informações relativas à gestão da frota de veículos e
à gestão de patrimônio imobiliário.
5.2.1

Gestão da frota de veículos própria e terceirizada
O controle geral de veículos oficiais na Funasa segue a seguinte legislação:
I.
Instrução Normativa nº 183, de 08 de setembro de 1986 (destinada
a proporcionar os órgãos integrantes do sistema de serviços gerais
- Sisg orientação nos procedimentos a serem adotados quando da
ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores
oficiais);
II.
Lei nº 9.327/1996, que dispõe sobre a condução de veículo oficial;
III.
Decreto Federal nº 6.403/2008, que dispõe sobre o uso de veículos
oficiais próprios ou contratados;
IV.
Lei nº 12.619/2012, que dispõe sobre o exercício da função de
motorista;
V.
Lei nº 9.503/1997, Código Brasileiro de trânsito;

205

Relatório de Gestão - 2016
VI.

VII.

Decreto nº 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional; e
Instruções Normativas nº 02 e nº 03, ambas de 2008 do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Administração (MPOG).

A tabela abaixo apresenta as informações sobre a frota da Funasa:
Tabela 28 – Demonstrativo de frota - veículos próprios
Veículos por grupo
Qtd

Usuários

Veículos de
transporte
institucional

No transporte
de
Autoridades
em serviço

2

Presidente
e Vice
Presidente

4 anos

Veículos de
serviços
comuns pessoal a
serviço

No transporte
de pessoal a
serviço

7

Servidor
em serviço
externo

4

Grupo

III

Idade média Média de km
da frota
rodados

Utilização

IV

264.041

1.082.729
Veículos de
serviços
comuns carga leve

No transporte
de carga e
realização de
atividades
específicas

2

Servidor
no
transporte
de carga
em serviço

22

No exercício de 2016 as despesas associadas à manutenção da frota
somaram R$ 712.536,99, conforme tabela a seguir:
Tabela 29 – Despesas com manutenção da frota
Item
Combustíveis

Valor
R$ 69.602,72
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Seguro Obrigatório e taxa de licenciamento
Revisões periódicas
Pessoal responsável pela administração da frota
Quanto aos custos com os motoristas terceirizados
Outros
Total

R$ 2.638,57
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 640.295,70
R$ 0,00
R$ 712.536,99

No que se refere ao plano de substituição da frota, os veículos encontramse em bom estado, com exceção do veículo de carga pesada (caminhão), para o qual está
em andamento o estudo técnico visando nova aquisição.
A Funasa dispõe da seguinte estrutura de controles para assegurar uma
prestação eficiente e econômica do serviço de transporte:
• Contrato de prestação de serviços de serviço de abastecimento e
controle de frota, mantendo assim o controle do gasto com combustíveis
de forma eletrônica para assegurar máxima transparência;
• Contrato de manutenção de veículos mantendo assim os veículos
sempre em boas condições de uso; e
• Controle de saída de veículo para missões, evitando assim saída
desnecessária de veículos para uma mesma localização.
5.2.2

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações
gerenciais sobre veículos nessas condições

A Funasa observa o disposto no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de
1990 que regulamenta no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento,
a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material, os veículos
considerados inservíveis ou antieconômicos poderão ser alienados ou doados na gestão
de sua frota.
Atualmente, a Presidência da Funasa possui 3 (três) veículos
antieconômicos que se encontram em processo de doação, devendo ser concluído no
exercício de 2017.

5.2.3

Gestão patrimônio imobiliário da União

O quadro abaixo apresenta as demais informações do imóvel sob a
responsabilidade da Presidência da Funasa.
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Quadro 33 - Imóvel de propriedade da União

UG

RIP

Regime

Estado de
Conservaç
ão

255000

970131381500-5

21

3

Valor do Imóvel
Valor
Histórico
34.400.000,00

Data da
Valor
Avaliação Reavaliado
05/10/2011

Total

34.400.127,31

Despesa no
Exercício
Reform
as

Manuten
ção

-

1.011.407,13
1.011.407,13

Fonte: DEADM (SEPAT e SEMAP)

Com vista a aprimorar a estrutura de controle e de gestão do patrimônio no
âmbito da Funasa está em fase de implantação o Sistema de Controle de Imóveis
desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços S/A, conforme o Contrato
n. º 009/2014, que permitirá realizar o controle das informações dos bens imóveis, em
âmbito nacional.

As despesas de manutenção relativas a manutenção do imóvel no exercício
de 2016 somaram R$3.076.769,37, assim distribuídas:

Tabela 30 – Despesas com imóvel
Discriminação
IPTU*
Brigada Incêndio
Manutenção Predial
Total

Valor executado em 2016
R$ 556,24
R$ 2.278.819,38
R$ 797.393,75
R$ 3.076.769,37

(*) Base cálculo IPTU – R$ 2.067.800,84

5.2.4

Cessão de espaços físicos e imóveis a Órgãos e entidades públicas ou privadas

Em 09/04/2013, através do Processo Administrativo n.º
25100.024.816/2012-73, Dispensa de Licitação 10/2013, Contrato n.º 20/2013, foi cedido
em caráter oneroso o espaço físico de 204m2 (duzentos e quatro metros quadrados) ao
Banco do Brasil S.A, Agencia n.º 4540-3, CNPJ nº 00.000.000/5501-83, que se destina a
instalação exclusiva de agencia bancária, incluindo terminais de autoatendimento, no 2º
andar do edifício sede, no valor mensal de indenização pecuniária de R$ 5.724,24 ( cinco
mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), com fundamento no § 2º
do artigo 17 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Publicado no DOU 76, Seção 3, de
22/04/2013.
O Contrato está em seu 3.º Termo Aditivo de n.º 13/2016, Publicado no
DOU 92, Seção 3, de 16/05/2016, que teve como objeto prorrogar o contrato por mais 01
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ano, passando a vigência a ser pelo período de 18.04.2016 a 17.04.2017 e o valor mensal
da indenização pecuniária atualizado para R$ 7.068,60 (sete mil, sessenta e oito reais e
sessenta centavos), além do ressarcimento das despesas de energia elétrica e água/esgoto
no valor estimado anual de R$ 1.246,35 (hum mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta
e cinco centavos).
5.2.5

Informações sobre imóveis locados de terceiros
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE

5.2.6

Informações sobre a infraestrutura física

A Presidência da Funasa atualmente utiliza um imóvel, localizado no Setor
de Autarquias Sul - Quadra 4 - Bloco N – Brasília/DF, registrado no Sistema SPIUnet,
sob o RIP 970131381500-5. Entretanto, não foi possível atualizar os dados referente a
reavaliação do imóvel anteriormente, pois o relatório estava em fase de aprovação e,
posteriormente os valores serão atualizados no Spiunet no ano de 2017.
A edificação é composta por 12 pavimentos, em uma área total construída
de 15.193,00 m², conforme escopo abaixo:
•
•
•

•

Subsolo: depósitos, almoxarifados, geradores, garagem privativa e
no-break
Térreo: hall principal de acesso, vigilância, Segurança e protocolo
Mezanino: vestiários, almoxarifado, depósito, área para
terceirizados (Engenharia de Manutenção, Chefia de
carregamento, de limpeza, transporte, garçom e descanso).
1º Pavimento
o Ala Sul: Banco do Brasil, Administrativos, Cofre, No
Break e apoio cidadão.
o Ala Norte: Seais

•

2º Pavimento
o Ala Norte: Biblioteca, auditório, hall, Instalações
sanitárias, copa e DML.
o Ala Norte: Museu, Instalações sanitárias, copa e DML.

•

3º ao 9º Pavimento
o Ala Sul: salas administrativas, sala da coordenadoria do
setor de cada andar, Instalações sanitárias, copa e DML.
o Ala Norte: salas administrativas, sala da diretoria do setor
de cada andar, Instalações sanitárias, copa, área técnica
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para ar-condicionado e DML. O 5º pavimento (Ala norte) é
composto pela presidência da FUNASA.
•

10º Pavimento
o Ala Sul: sala administrativa, salas de aula/ treinamento, sala
de pilates/Karaté, área de convivência, copa e DML.
o Ala Norte: refeitório, Instalações sanitárias, copa, área
técnica para ar condicionado e DML.

A circulação vertical é constituída por duas escadarias de incêndio,
anexada a fachada posterior, duas escadarias centrais que fazem a interligação dos halls
em níveis intermediários aos pavimentos, seis elevadores, e plataformas elevatórias, para
acessibilidade.
5.3

Gestão da tecnologia da informação

Este tópico aborda os aspectos relacionados à gestão da tecnologia da
informação no âmbito da Autarquia, considerando os processos de aquisição e gestão de
serviços de tecnologia, a força de trabalho, a infraestrutura e os principais sistemas da
Funasa.
Durante o ano de 2016, a CGMTI, área responsável, logrou êxito em várias
frentes, destacando-se, principalmente:
• Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI
2016 - 2019);
• Atualização e manutenção de serviços de TI;
• Mapeamentos de processos priorizados na Funasa Presidência;
• Gerenciamento de conexões INFOVIA;
• Implementação das ações previstas nas normas de SIC;
• Manutenção e desenvolvimento de novos sistemas;
• Disponibilização de novos relatórios no BI.
5.3.1

Principais sistemas de informações

A metodologia de desenvolvimento de sistemas bem como todos os
artefatos e ferramentas de engenharia de software, utilizadas pela Fábrica na elaboração,
construção e manutenção de seus principais sistemas de software, se baseiam nos padrões
e melhores práticas de mercado para o desenvolvimento ágil de produtos de software.
Os novos projetos de desenvolvimento de software atualmente utilizam a
linguagem de programação Java e utilizam como framework para desenvolvimento web
o SmartGWT, que tem como objetivo promover maior agilidade no atendimento das
necessidades, pois possui um conjunto de ferramentas, API e componentes visuais que

210

Relatório de Gestão - 2016
facilitam a criação de interfaces modernas, ricas e dinâmicas, facilitando a integração
contínua de forma rápida e dinâmica.
O SIGA – Sistema de Gerenciamento das Ações da Funasa tem sido
constantemente evoluído tanto para melhoria das funcionalidades existentes, como para
a inclusão de novas funcionalidades para adequação do sistema ao processo de trabalho
das diversas áreas da Funasa.
Seguem abaixo, quadros com as descrições dos principais sistemas de
informação da UPC:



Sistemas com responsabilidade técnica da CGMTI:

Tabela 31 - Sistemas desenvolvidos e mantidos pela Funasa
SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA
SISTEMA

DO

NOME
SISTEMA

DO

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

1

ADMINUSER

Sistema
Administração
Usuários

de
de

Cadastrar e gerenciar as
permissões de acessos
na rede Funasa.

CGMTI

MÉDIA

2

AGENDA

Sistema de Agenda
Eletrônica

Agenda para controle
de compromissos.

CGMTI

BAIXA

CSPU

Cadastro
Sistemas
Permissões
Usuários

Cadastrar e gerenciar as
permissões de acessos
aos sistemas web da
FUNASA.

CGMTI

MÉDIA

ENQUETE

Sistema de enquetes
para
intranet
e
internet da Funasa

Criar e administrar
enquetes
a
serem
disponibilizadas
na
Intranet e Internet

COESC

BAIXA

AUDIT

BAIXA

CGLOG

MÉDIA

3

4

de
e
aos

5

ESP

Aplicativo
de
Extrato Simulado de
Poupança

Realizar os cálculos
referentes
aos
rendimentos
da
poupança do dinheiro
repassado
aos
municípios.

6

LICITAÇÃO

Sistema
Licitação

Acompanhamento das
licitações abertas em

de
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA
SISTEMA

DO

NOME
SISTEMA

DO

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

nível de FUNASA
Presidência e SUEST.
para
de

Utilizado para cadastro
de projetos de pesquisa
que participam de
seleção para serem
executados.

DENSP e
BAIXA
DESAM

7

PESQUISA

Sistema
Cadastro
Pesquisas

8

QUESTIONÁRIO

Questionário

Retirada de relatório de
ações gerenciais

DENSP

BAIXA

9

SCA

Sistema para login
de segurança

Cadastrar e gerenciar as
permissões de acessos.

CGMTI

ALTA

10

SCDWEB

Sistema de Controle
de Documentos

Processo de controle de
documentos
que
tramitam no âmbito da
Funasa.

11

SCR

Sistema de Controle
da Rede

Controlar os links da
Embratel.

CGMTI

MÉDIA

12 SEMINÁRIO

Sistema
Seminário
engenharia
saúde pública

Realizar cadastro dos
participantes
de
seminários.

DENSP

BAIXA

13 SIARH

Sistema Integrado
de Administração de
Recursos Humanos

Tem como objetivo
gerenciar o cadastro
dos
servidores
e
colaboradores.

CGERH

MÉDIA

14 SICAD

Sistema de Cadastro
e Acompanhamento
de Diligências.

Acompanhar
as
diligências no âmbito
da Funasa.

AUDIT

MÉDIA

15 SICAVI

Sistema de Controle
de
Acesso
de
Visitantes

Controlar a entrada e
saída de visitantes e
funcionários
que
estejam sem o crachá
na FUNASA.

CGLOG

BAIXA

16 SICOTWEB

Sistema de Controle
de Transporte WEB

Controlar a frota de
veículos da FUNASA
Presidência e SUESTs.

CGLOG

BAIXA

Sistema Inteligente
de Documentos

Viabiliza
o
armazenamento digital,
a preservação e gestão
da
memória
documental
e
do
conhecimento
institucional
na

CGLOG

BAIXA

17 SIDOC

de
de
em

CGLOG

ALTA
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA
SISTEMA

DO

NOME
SISTEMA

DO

Presidência
FUNASA.
18 SIREC

Sistema
Recuperação
Crédito

CRITICIDADE

da

Auxiliar no fluxo de
controle da dívida ativa
do órgão.

AUDIT

19 SIGA

Sistema Integrado
de
Ações
da
FUNASA

Centralizar todas os
sistemas utilizados nas
atividades finalísticas
da FUNASA.

DEADM,
DESAM e ALTA
DENSP

20 SIGESAN

Sistema Gerencial
de
Acompanhamento
de
Projetos
de
Saneamento

Cadastrar
e
acompanhar no sistema
o desenvolvimento das
obras de saneamento.

DENSP

21 SIGOB

Sistema Integrado
de Gerenciamento
de Obras

Integrar
todos
os
sistemas que fazem o
acompanhamento do
convênio
e
obras
realizadas.

DEADM e
ALTA
DENSP

22 SISAD

Sistema
Avaliação
Desempenho

Avaliação individual
dos servidores para
pontuação
da
gratificação
de
desempenho.

CGESP

Facilitar e sistematizar
o
processo
de
celebração
de
convênios
de
saneamento entre a
FUNASA
e
as
entidades proponentes
e o Ministério das
Cidades e entidades
proponentes.

DEADM e
ALTA
DENSP

Incrementar o grau de
transparência das ações
da FUNASA e do
relacionamento com a
sociedade. Em tempo
real, os interessados
poderão acompanhar os
convênios, obras e
relatórios
dos
engenheiros
da
FUNASA.

DEADM e
ALTA
DENSP

23 SISCON

24 SISMOC

Sistema
Convênios

de
de

ÁREA
GESTORA

FINALIDADE

de
de

de

Sistema Integrado
de Monitoramento
de Convênios

ALTA

ALTA

MÉDIA
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
SIGLA
SISTEMA

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

25 SITE DA FUNASA

Site institucional da
FUNASA
disponibilizado
informações
da
Funasa.

Site institucional da
FUNASA
disponibilizado
informações da Funasa.

COESC

ALTA

26 SPGO

Sistema
Planejamento
Gestão
Orçamentária

Acompanhar
o
planejamento e gestão
orçamentária.

CGPLA

ALTA

27 TCE

Sistema de Tomada
de Contas Especial

Tomada de Contas
Especiais
com
finalidade de instaurar
dívidas.

AUDIT

ALTA

Nº

DO

NOME
SISTEMA

DO

de
e

CRITICIDADE

Fonte: CGMTI

 Sistemas de terceiros contratados pela Funasa:

Tabela 32 - Sistemas contratados pela Funasa
SISTEMAS CONTRATADOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA DO
SISTEMA

NOME DO
SISTEMA

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

1

AAF

Audit
Automation
Facilities

Software de gestão de
auditoria interna.

AUDIT

MÉDIA

ASIWEB

Sistema de Gestão de
Almoxarifado,
Contratos
e
Patrimônio

Permite gestão e
controle
de
almoxarifado,
vigência de contratos
e patrimônio.

CGLOG

MÉDIA

3

FORPONTO

Sistema de Controle
de Frequência

Sistema
para
controlar
ponto
eletrônico
dos
servidores da Funasa.

CGESP

MÉDIA

4

GAK

G-Buster
administrator kit

Controle de estações
de trabalho.

CGMTI

MÉDIA

2

Fonte: CGMTI
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5.3.2 Informações sobre o planejamento estratégico de tecnologia da informação
(PETI) e sobre o plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI - 2016 - 2019) da
Fundação Nacional da Saúde - FUNASA é o instrumento de diagnóstico, planejamento e
gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às
necessidades tecnológicas e de informação da FUNASA.
Com abrangência institucional, o PDTI 2016 - 2019 contemplou os
programas e ações estratégicas da Presidência da Funasa e suas 26 (vinte e seis)
Superintendências Estaduais (Suest's) localizadas em todos os estados do Brasil.
Uma vez que o Plano Plurianual (PPA) corrente tem vigência para o
quadriênio de 2016 - 2019, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI optou
por elaborar este PDTI com a mesma duração do PPA, fortalecendo ainda mais o
planejamento e a implantação dos processos de TI na Funasa.
O PDTI 2016 - 2019 foi aprovado pelo CGTI em fevereiro de 2016 de
acordo com a Portaria nº 137, de 19 de fevereiro de 2016.

Plano de Metas e Ações
A fim de alcançar os objetivos da TI no exercício, foram estipuladas metas
e ações no PDTI 2016 - 2019, as quais foram avaliadas conforme demonstrado a seguir:

Tabela 33 – Avaliação das ações do PDTI 2016-2019
ID
M1

Descrição

Prazo

Justificativa

Substituir 1/3 dos equipamentos (desktop) do parque computacional da Presidência e SUEST's por ano
Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização da
substituição dos equipamentos para o
exercício de 2016. Será iniciada análise do
parque computacional da Funasa.

A1.1

Adquirir/Substituir
computadores

M2

Adquirir equipamentos diversos para compor o parque computacional

A2.1

Status

Adquirir notebooks

2016

2016

Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização da
substituição dos equipamentos para o exercício
de 2016. Será iniciada análise do parque
computacional da Funasa.

Adiada

Adiada
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ID

Descrição

Prazo

Justificativa

Status

A2.2

Contratar/Manter solução para
impressão de documentos para
a Presidência e SUEST

2016

PCTI finalizado. O processo ainda
encaminhado à PGF.
Processo nº 25100.001.389/2016-89

A2.3

Adquirir/Manter equipamentos
para rede sem fio na
Presidência e SUEST

2016

Readequação do PCTI conforme IN nº 04/2014.
Processo nº 25100.013.061/2014-43

Em
andamento

2016

Definida nova licitação para 24/01/2017, porém,
a CPL deverá agendar nova data, visto que o
Termo de Referência contido na Minuta do Edital
não é o termo atualizado.
Processo nº 25100.011.759/2015-13

Em
andamento

2016

O processo está atualmente no SERCO para
elaboração da minuta de contrato.
Processo nº 25100.012.571/2015-84

Em
andamento

2016

O processo está atualmente no SERCO para
providências.
Processo nº 25100.024.592/2013-81

Em
andamento

2016

O processo está atualmente na CGLOG para
análise do despacho com levantamento das
especificações técnicas dos equipamentos nas
SUEST.
Processo nº 25100.007.528/2016-88

Em
andamento

2016

Devido ao desenvolvimento do sistema de
georreferenciamento, a Coordenação decidiu
encerrar o processo e aguardar o levantamento da
real necessidade de aquisição.

Cancelada

A2.4

Adquirir/Manter servidores de
rede

A2.5

Adquirir/Manter
rede

A2.6

Adquirir/Substituir projetores
multimídia

A2.7

A2.8

A2.9

Ativos

de

Adquirir scanner

Adquirir tablet

Manter/Ampliar solução de
armazenamento

2017

será

A ação possui os seguintes processos de
planejamento da contratação em andamento:
 Aquisição de solução de backup – O
processo está atualmente na PGF para
análise. Processo 25100.036.154/201446.

Em
andamento

Em
andamento


Aquisição
de
expansão
de
armazenamento – Processo encontra-se na CPL
para elaboração de minuta de Edital. Processo nº
25100.006.426/2016-45
M3

Disponibilizar equipamentos para transmissão de dados, voz e vídeo

A3.1

Atualizar/Expandir/
Manter
solução de vídeo conferência
na Presidência

2016

O processo está atualmente no DEADM/SERAD
para resposta ao parecer da PGF.
Processo nº 25100.006.435/2016-36

Em
andamento
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ID

Descrição

Prazo

Justificativa

Status

O processo está atualmente no SEATA para
providências.
Processo nº: 25100.021.413/2013-53

Em
andamento

2018

Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização da demanda
para o exercício de 2016. A ação foi adiada para
2018.

Adiada

A4.2

Adquirir/Atualizar/Manter
subscrição de ferramentas para
servidores
de
rede
da
FUNASA

2016

Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização orçamentária
para o exercício de 2016. Processo nº
25100.005.338/2016-26

Adiada

A4.3

Adquirir/Atualizar/Manter
licenças
específicas
para
Macintosh

2016

Aguardando manifestação da área requisitante
para iniciar o processo.

Não iniciada

A4.4

Adquirir/Atualizar/Manter
solução de ferramentas para
modelagem de processos

2016

O processo está atualmente na COINT para
resposta ao parecer da PGF.
Processo nº 25100.010.330/2015-09.

Em
andamento

A4.5

Adquirir/Atualizar/Manter
Solução para gerenciamento de
banco de dados

2016

Elaboração dos artefatos do Planejamento da
Contratação.
Processo nº 25100.015.538/2016-97.

Em
andamento

A4.6

Adquirir/Atualizar/Manter
Sistema de custo de obras e
serviços de engenharia da
Funasa

2016

O processo está na fase de elaboração do PCTI
juntamente com a área requisitante e
administrativa.
Processo nº 25100.012.516/2015-94.

Em
andamento

A4.7

Adquirir licença de software de
editor de imagem

2016

Foi elaborado o DOD e encaminhado à COESC.
Aguardando manifestação da área para
continuidade do processo de planejamento da
contratação.

Em
andamento

A4.8

Adquirir licença de software de
cofre de senha

2016

Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização orçamentária
para o exercício de 2016.

Não iniciada

M5

Manter os serviços especializados de informática

A3.2

Adquirir/Atualizar solução de
telefonia VOIP

M4

Adquirir/Manter licenças atualizadas

A4.1

Atualizar/Manter solução de
controle de qualidade de dados

A5.1

Contratar/Manter
serviços
especializados
em
Administração de Rede

2016

2016

Rede - Contrato 40/2012 - Renovado em
07/03/2016 - 4º Aditivo (final de vigência
07/03/2017).
Processo 25100.021.504/2011-27.
O novo processo de contratação encontra-se na
CPL para elaboração da minuta de Edital.
Processo 25100.009.301/2016-77.

Concluída
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ID

Descrição

Prazo

Justificativa

Status

A5.2

Contratar/Manter
serviços
especializados
em
Desenvolvimento
e
Sustentação de Sistemas

A5.3

Contratar/Manter
serviços
especializados em Central de
Serviço ao Usuário Presidência
e Suest

A5.4

Contratar/Manter
serviços
especializados em Banco de
dados e SOA

A5.5

Contratar/Manter
serviços
especializados em Governança
e SIC

2016

Apoio e SI - Contrato 90/2012 - Renovado em
30/09/2016 (final da vigência 30/09/2017).
Processo nº: 25100.015.443/2012-40

A5.6

Contratar/Manter
serviços
especializados em Contagem
de Ponto de Função

2016

Planejamento da contratação sendo elaborado
segundo a IN nº 04/2014.

Em
andamento

A5.7

Adquirir/Atualizar/Manter
serviço
de
consultoria,
pesquisa e aconselhamento em
Tecnologia da Informação

2016

Devido as demais contratações de TI em
andamento, não houve priorização orçamentária
para o exercício de 2016.

Adiada

M6

Mapear e modelar os processos de trabalho

A6.1

Implantar
Processos
Priorizados CGOFI

2016

Desenvolvimento - Contrato 81/2012 - Renovado
em agosto/2016 (final vigência 23/08/2017).
Processo nº: 25100.014.659/2012-98

Concluída

2016

CSU – Contrato 01/2016 (final de vigência
23/02/2017).
Processo nº 25100.025.490/2014-63

Concluída

2016

Banco - Contrato 08/2013 – Renovado em
janeiro/2016 - 3º Aditivo.
Processo nº: 25100.022.846/2012-45

Concluída

Concluída

2016

Concluídos todos os mapeamentos da situação
atual e entregues os diagnósticos. Mapeamento
da situação futura dos processos em andamento.
Processo de Folha de Pagamento e Registros
contábeis
e
de
CADIN
estão
em
acompanhamento da elaboração do Sistema em
fase de adequações nas minutas de norma.

Em
andamento

Em
andamento

Concluída

A6.2

Implantar
Processos
Priorizados CGCON

2016

COCEC – Diagramação do TO BE foi paralisada
aguardando definições no desenvolvimento do
sistema
SIGA.
COPON – Diagramação do TO BE foi paralisada
aguardando o desenvolvimento do módulo de
prestação de contas no sistema SIGA.

A6.3

Implantar
Priorizados TI

2016

Concluído o mapeamento da situação futura e
norma de backup entregue, aprovada, assinada e

Processos
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ID

Descrição

Prazo

Justificativa
publicada.
Concluído os processos de Bens e Serviços de TI,
minuta de norma elaborada.

Status

Concluído:

A6.4

Implantar
Processos
Priorizados COLEP

2016

 Desenhos dos processos na situação futura;
 Padronização dos documentos;
 Indicadores dos processos.


Concluída

Norma em elaboração.

A6.5

Implantar
Processos
Priorizados COESA

2017

Em fase de elaboração do TO BE.

Em
andamento

A6.6

Realizar
diagnóstico
da
solução de armazenamento

2016

Nota Técnica rede e Banco de Dados

Em
andamento

M7
A7.1

Implementar ações objetivando a adequação da força de trabalho de TI da Funasa
Realizar diagnóstico para
identificar a força de trabalho
Diagnóstico elaborado e encaminhado para
2016
necessária para a área de TI da
considerações da CGMTI.
FUNASA

Em
andamento

2016

Em andamento solicitação dos cursos de
Segurança da Informação –APF e COCOMO
Implantação de Processos.
 Curso de ITIL e COBIT – Processo
25100.007.096/2016-13 – Em análise
da PGF;
 Curso de Segurança da Informação –
Processo 25100.005.494/2016-97 –
Responder parecer da PGF.

Em
andamento

Em
andamento

A7.2

Capacitar a força de trabalho
atual

A7.3

Desenvolver
políticas
de
retenção dos servidores de TI
por gratificação

2016

Elaborado
memorando
circular
para
reestruturação da função comissionada técnica
(FCT). Memorando encaminhado para análise da
CGMTI.

A7.4

Solicitar
realização
concurso público

2016

Não foram realizadas atividades para atender a
ação no exercício de 2016.

Adiada

A7.5

Solicitar vagas de ATI/MPOG

2016

04 ATI’s tomaram posse em janeiro de 2016.

Concluída

M8

Implementar ações de Segurança da Informação

A8.1

Implantar
políticas
de
mascaramento e privacidade na
geração de bases de testes e
homologação

A8.2

Implantar
prevenção
de
vazamento de informações
sensíveis da FUNASA/ Manter
o controle dos dados, de
acesso, segurança de rede e

de

2016

Contrato assinado. Em fase da entrega do objeto.
Processo nº 25100.035.090/2014-66

Em
andamento

2016

A ação possui os seguintes planejamentos da
contratação em andamento:
 Solução de segurança tráfego web. Processo
encontra-se na COINT para resposta ao parecer

Em
andamento
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ID

Descrição
auditoria de monitoramento de
arquivos.

Prazo

Justificativa
da PGF e alteração no PCTI para realização de
certame licitatório.
Processo 25100.016.487/2015-30.

Status


Contratação de serviços de emissão de
certificados digitais do tipo PF-A3. Processo
está atualmente no DEADM/SERAD para
resposta ao parecer da PGF.
Processo 25100.009.244/2016-26.

2016

O processo está atualmente no SERCO para
providências.
Processo nº 25100.016.593/2015-13

Em
andamento

A8.4

Implantar a Gestão de
Continuidade de Negócio em
TI

2017

Finalizado estudo de viabilidade de site
alternativo (local) e projeto em nuvem GCN.
Aguardando iniciar processo de contratação das
alternativas.

Em
andamento

A8.5

Gerenciar conexões a rede
INFOVIA

2016

Contrato assinado por 12 meses. Contrato nº
006/2016

Concluída

M9

Desenvolver/Implantar/Ampliar sistemas e/ou soluções de gerenciamento e controle das atividades da
Funasa

A9.1

Implantar/Manter
SPGO

A9.2

Implantar/Manter módulo de
Prestação de Contas - SIGA

A8.3

Atualizar
solução
de
Gerenciamento de Risco em TI

A9.3

Sistema

Implantar/Manter Sistema de
informação
para
monitoramento dos projetos de
pesquisas financiadas pela
Funasa.
-

2017

O processo não foi iniciado. Aguardando
manifestação da área gestora - CGPLA.

Não iniciada

2016

Em fase de homologação pela área gestora.

Em
andamento

2017

O processo não foi iniciado. Aguardando
manifestação da área gestora.

Não iniciada

2016

Em fase de homologação pela área gestora.

Em
andamento

A9.4

Implantar/Manter
Sirec
Módulo de Dívida Ativa

A9.5

Implantar/Manter Sistema de
Auditoria

2017

Análise de viabilidade de utilização do Software
SIAUDI.

Em
andamento

A9.6

Implantar/Manter Módulo de
Georeferenciamento - SIGA

2016

Homologado pelo gestor.

Em
andamento

A9.7

Implantar/Manter
TCE

2016

Levantamento de novas funcionalidades.

Em
andamento

Sistema
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ID

Descrição

Prazo

Justificativa

Status

A9.8

Implantar/Manter Sistema para
atuação da Funasa em
situações de desastre

2018

Aguardando manifestação da área gestora.

Não iniciada

A9.9

Implantar/Manter Sistema de
Gerenciador de tarefas

2017

Ação adiada para 2017.

Não iniciada

A9.10

Implantar/Manter Sistema de
capacitação

2018

Aguardando manifestação da área gestora.

Não iniciada

A9.11

Implantar/Manter
Modulo
sistema SIAFI - Atualização
monetária de contas de
responsáveis

2018

Iniciado processo de contratação de solução para
integração como SIAFI.

Em
andamento

A9.12

Implantar / Adaptar os
módulos
de
seleção,
celebração, acompanhamento e
prestação de contas do SIGA
para as ações de Saúde
Ambiental

2018

Aguardando finalização do mapeamento de
processos da área gestora.

Em
andamento

A9.13

Implantar Sistema GED Gerenciamento Eletrônico de
Documentos de acordo com o
SEI - Sistema Eletrônico de
Informação do MPOG

2016

Implantação prevista para abril de 2017.

Em
andamento

A9.14

Adquirir/Atualizar/Manter
solução integrada de controle
eletrônico de frequência

2016

Implantação do SIREF – cedido pelo Ministério
da Saúde.

Em
andamento

A9.15

Implantar/Manter sistema de
acompanhamento
de
instrumentos de repasse

2016

Aguardando manifestação da área gestora.

Não iniciada

M10

Implantar frameworks de boas práticas em TI

A10.1

Implantar boas práticas em
ITIL em serviços de TI

2016

Os processos Gerenciamento de Catálogo de
Serviços, Incidentes foram implantados e se
encontram em monitoramento. Já os processos
ITIL restantes de acordo com o cronograma se
encontram em planejamento.

A10.2

Implantar boas práticas em
COBIT em serviços de TI

2016

Em fase de análise para início do processo.

Em
andamento

Não iniciada
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ID
A10.3

Descrição
Implantar boas práticas em
Gestão de Projetos em serviços
de TI

Prazo

Justificativa

Status
Não iniciada

2016

Em fase de análise para início do processo.

Fonte: Extrato PDTI

5.3.3

Descrição do plano de capacitação de TI

No exercício de 2016, não houve treinamento do pessoal de TI no Plano
de Capacitação. Foi encaminhada solicitação para capacitação de curso em Segurança da
Informação, mas não houve realização do certame licitatório no exercício.
5.3.4

Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI

A CGMTI é composta por 03 (três) Coordenadores, sendo 01 (um)
Coordenador Geral - Substituto, 01 (um) Coordenador de Inovação e Infraestrutura
Tecnológica, 1 (um) Coordenador de Sistemas de Informação, 3 (três) servidores e 4
(quatro) Analistas de Tecnologia da Informação – ATI/MPOG.
Segue abaixo descrição especificando os servidores efetivos de TI na
unidade:
Tabela 34 – Força de trabalho de TI
Força de Trabalho

Quantidade

Servidores efetivos

06

Servidores efetivos da carreira de TI de outros Órgãos

04

5.3.5 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados
na Unidade
Todos os processos de serviços de TI implementados atendem ao
estabelecido na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assim como no art. 2º da IN
04/2014”, abaixo transcrito:
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V - Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais,
designado para coordenar e comandar o processo de gestão e
fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade
competente;
VI - Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área
de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente
dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;
VII- Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da
Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa
área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos;
VIII- Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da
Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade
competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista
funcional da Solução de Tecnologia da Informação.
No exercício de 2016, foi atualizada a MNP-MI-007A-2016 - "Norma de
Gestão e Governança de TI", que possui a finalidade de padronizar, normatizar e
institucionalizar processo de "Solicitação e Aquisição de Bens/Serviços de Informática"
da CGMTI/DEADM no âmbito da FUNASA.
A fase da contratação "Gestão de Contratos", está representada na norma
com a finalidade de acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços e o
fornecimento dos bens de Tecnologia da Informação durante todo o período do contrato.
5.3.6

Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período

Segue abaixo a descrição dos valores despendidos da área de TI com
alinhamento das metas do PDTI 2016 - 2019:
Tabela 35 – Projetos de TI desenvolvidos
Meta
PDTI

Descrição da Meta

Indicadores

Período

Empenhado

Pago

M1

Substituir
1/3
dos
equipamentos (desktop)
do parque computacional
da Presidência e Suest's
por ano.

%
de
Equipamentos
atualizados

2016

0,00

0,00

M2

Adquirir
equipamentos
diversos para compor o
parque computacional

Qtde.
de
equipamentos

2016

1.671.684,45

0,00
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M3

Disponibilizar
equipamentos
para
transmissão de dados, voz
e vídeo

Qtde.
de
equipamentos

2016

0,00

0,00

M4

Adquirir/Manter licenças
atualizadas

% de licenças
atualizadas

2016

5.181.695,86

51.674,94

M5

Manter
os
especializados
informática

% de serviços
prestados
em
conformidade
com as SLAs

2016

17.647.017,92

12.319.972,56

M6

Mapear e modelar
processos de trabalho

% de processos
mapeados
e
modelados

2016

0,00*

0,00*

M7

Implementar
ações
objetivando a adequação
da força de trabalho de TI
da Funasa

%
de
ações
implementadas

2016

0,00

0,00

M8

Implementar ações de
Segurança da Informação

%
de
implementação

2016

5.942.831,00

0,00

M9

Desenvolver/Implantar/A
mpliar sistemas e/ou
soluções de gerenciamento
e controle das atividades
da FUNASA

% de implantação

2016

0,00*

0,00*

M10

Implantar frameworks de
boas práticas em TI

% de implantação

2016

0,00*

0,00*

30.443.229,23

12.371.647,50

serviços
de

os

Fonte: Cgmti/Deadm
* Os valores utilizados para essas metas estão inclusos na Meta 5. Tratam se de ações
realizadas pelos contratos de serviços especializados de informática, atualmente vigentes
na Funasa.
5.3.7 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI para a Unidade
Todas as contratações de TI realizadas na unidade possuem forma de
continuidade do fornecimento dos serviços, conforme estabelecido na IN 04/2014:
"Art. 35.
As atividades de transição contratual, quando aplicáveis, e de
encerramento do contrato deverão observar:
I -a manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à
continuidade do negócio por parte da Administração;
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II -a entrega de versões finais dos produtos e da documentação;
III-a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a
manutenção da Solução de Tecnologia da Informação;
IV -a devolução de recursos;
V -a revogação de perfis de acesso;
VI -a eliminação de caixas postais; e
VII -outras que se apliquem.

Art. 37. Os softwares resultantes de serviços de desenvolvimento deverão
ser catalogados pela contratante e, sempre que aplicável, disponibilizados
no Portal do Software Público Brasileiro de acordo com o regulamento
do Órgão Central do SISP."
A estratégia de contratação de serviços através das modalidades Unidade
de Serviço Técnico, Pontos de Função e Chamados, apresentou bons resultados para
atendimento às demandas que requerem conhecimentos específicos, devido a
insuficiência de recursos humanos na área de TI.
Observa-se, ainda, que essa estratégia permitiu a internalização de novos
conhecimentos para a Funasa, visto que os processos de contratação sempre contam com
participação de servidores da casa, seja na coordenação das demandas, seja na revisão dos
produtos entregues.

5.4

Gestão ambiental e sustentabilidade

A Funasa celebrou o termo de adesão à Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P) em 31 de outubro de 2012 com a finalidade de integrar
esforços para desenvolver projetos destinados à inserção da variável socioambiental na
sua gestão.
Decorridos quatro anos de adesão à A3P, a Funasa tem buscado adotar
práticas visando à aplicação dos 5R's (reduzir, repensar, reutilizar, reciclagem e recusar).
No exercício de 2016, a eficiência energética foi o eixo que apresentou
melhores resultados. No referido exercício, a Funasa manifestou interesse na participação
do Projeto 3E, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Projeto
3E (BRA/09/G31), e que está sendo realizada pelo Conselho Brasileiro de Construção
Sustentável (CBCS).
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O edifício, construído na década de 60, foi selecionado entre 20 edifícios
públicos em todo o país para participar do projeto supracitado.
O projeto consiste em três etapas principais:
a)

Etapa 1 - Compra e instalação de Medidores & Sistema de
Medição O Projeto 3E fará a contratação de empresa para a instalação
de sistema de medição (medidores trifásicos -2 pontos de medição por
edifício - e equipamento gerenciador) com assistência técnica durante
12 meses.
Contrapartida do Agente público:
• Indicação de dois profissionais interlocutores
(principal e suplente) que estejam alocados no edifício
selecionado para acompanhamento de todas as etapas do
trabalho (indicação de telefones e todos os dados de
contato);
• Acompanhamento local da equipe de instalação dos
medidores (o cronograma de instalação será fornecido
com antecedência);
• Emissão de declaração de instalação dos equipamentos
endereçada à Coordenação do Projeto 3E;
• Disponibilização de até 2 profissionais da instituição
para participação nas capacitações para utilização dos
medidores em Brasília ou no Rio de Janeiro (custos de
diária e passagem ficam a cargo da instituição); e
• Realização dos trâmites para recebimento dos
equipamentos e sistemas de medição que serão doados
pelo PNUD.

b)

Etapa 2 - Realização de Auditorias Energéticas detalhadas: O
CBCS executará a auditoria no edifício selecionado realizando a
análise do consumo e demanda de energia (incluindo em horários de
ponta e fora de ponta); medição de parâmetros chave; identificação e
recomendação de medidas de baixo custo ou custo nulo; análise de
medidas de investimentos (economias possíveis, custos estimados e
suas interações) e revisão e proposição de melhorias na operação e
manutenção, e discussão das recomendações com o gestor do edifício.
Contrapartida Agente público:
• Designação de profissional para apoio e
acompanhamento local à equipe do CBCS que executará
as auditorias energéticas; e
• Disponibilização de dados adicionais, se disponíveis
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c)

Etapa 3 - Assessoria técnica para implementação de medidas de
Conservação de Energia: O Projeto 3E proverá assessoria jurídica
para suporte na licitação das medidas de eficiência energética
recomendadas e oferecerá assessoria técnica para elaboração de
proposta para participação nas chamadas públicas do Programa de
Eficiência Energética (PEE) da ANEEL visando à obtenção de
recursos para implementação de medidas de Conservação de Energia
por meio das distribuidoras locais de energia.
Contrapartida Agente Público:
• Execução de medidas de economia que demandam
ações gerenciais ou que tenham custo nulo ou baixo;
• Comprometimento no fornecimento de informações e
apoio na elaboração da proposta de projeto para chamadas
públicas feitas pelas concessionárias de energia no âmbito
do Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL ;
• Comprometimento no apoio à assessoria jurídica para
elaboração de estratégia econômico-financeira para
viabilização da execução de medidas de conservação com
demanda de investimentos financeiros;
• Disponibilização de 1 servidor para participar nos
treinamentos relacionados ao PEE da ANEEL;
• Compartilhamento de informações e resultados de
todas as etapas;

Como produto do projeto foi emitido o relatório elaborado pela equipe
técnica, contendo as seguintes medidas de eficiência energética:
Tabela 36 – Medidas de eficiência energética
MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
N°

Categoria

Nome da Medida

Economias
Anuais (R$)

Custo total (R$)

1

CPD

AUMENTAR SETPOINT DA _
SALA COFRE

2

CPD

OTIMIZAR LAYOUT
SALA COFRE

3

Fachada

COLOCAR BRISES NA _
POSIÇÃO OTIMIZADA

4

FACILITAÇÃO
A
Ar Condicionado e VENTILAÇÃO CRUZADA
ventilação
NAS ÁREAS DE OPEN
SPACE

DA _

Payback
(meses)

R$ 85.580,02

Imediato

_

Imediato

_

Imediato

_
_

Imediato
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MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
N°

Economias
Anuais (R$)

Payback
(meses)

R$ 4.962,63

Imediato

_

Imediato

_

Imediato

_

Imediato

R$ 34.189,45

Imediato

R$ 280,56

R$ 4.385,27

1 mês

R$ 308,00

_

_

R$ 5.829,36

_

_

TROCAR LÂMPADAS T8
DE 32W PARA LED DE 18W

R$ 24.177,30

R$ 6.380,28

3 anos e 10
meses

Iluminação

TROCAR LÂMPADAS T8,
T10 E T12 DOS ANDARES 8,
9 E 10 POR LED E TROCAR
POR LUMINÁRIAS MAIS
EFICIENTES

R$ 85.910,05

R$ 19.317,86

4 anos e 6 meses

Iluminação

MUDAR CIRCUITOS DE
ILIMINAÇÃO PARA PODER
DESLIGAR
LÂMPADAS
PERTO DA JANELA (EM
CASO DE RETROFT)

R$ 75.532,32

R$ 9.686,06

7 anos e 10
meses

Nome da Medida

Custo total (R$)

ALTERAR OS ANDARES
DE
PARADA
DOS
ELEVADORES

_

Outros

_

6

Estratégia
operacional

VENTILAÇÃO NATURAL
ATRAVÉS DA ABERTURA
DAS JANELAS ÁS 5H DA
MANHÃ

Gestão

POLÍTICA DE COMPRAS
SUSTENTÁVEIS

_

7

_

Gestão

FAZER
O
ACOMPANHAMENTO DO
CONSUMO E IDENTIFICAR
ANOMALIAS

_

9

Gestão

REVISÃO DO CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE
ELETRICIDADE

10

Fachada

ISOLAR FACHADAS NA
SALA DOS NO-BREAKS

11

Iluminação

VERIFICAR
ATENDIMENTO DE NÍVEIS
MÍNIMOS
DE
ILUMINAÇÃO EM TODOS
OS AMBIENTES

12

Outros

CAPTAR
ÁGUA
CONDENSAÇÃO

13

Iluminação

5

8

14

15

Categoria

DE
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MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
N°

Categoria

Nome da Medida

Custo total (R$)

Economias
Anuais (R$)

Payback
(meses)

16

TROCAR ACJ PARA SPLITS
Ar Condicionado e
NÍVEL A AO FINAL DA
ventilação
VIDA ÚTIL

R$ 362.246,28

R$ 25.207,19*

*

17

Outros

PAIVÉIS FOTOVOLTAICOS
NA COBERTURA

R$ 689.981,25

R$ 71.269,51

9 anos e 9 meses

18

Outros

RETROFIT
ELEVADORES

R$ 1.400.000,00

R$ 4.652,47

**

19

TROCAR SISTEMAS DE AR
Ar Condicionado e
CONDICIONADO
PARA
ventilação
VRF OU ÁGUA GELADA

Variável

Variável

Variável

DOS

Fonte: Relatório do Projeto 3E
* A economia anual é calculada no cenário de troca total dos equipamentos, embora seja recomendada a troca gradativa e não se aplique a análise
de playback simples.
** Esta medida não é viável financeiramente, mas deve ser pensada quando for feita uma modernização ou substituição dos elevadores por outros
motivos, como segurança ou final da vida útil dos equipamentos atuais

O próximo passo é realizar a implantação das medidas que estarão
condicionadas à disponibilidade orçamentária e análise da conveniência e oportunidade.
A formalização desta parceria se deu por meio da assinatura de
Memorando de Entendimento (MoU) entre o Programa das Nações Unidas, o Ministério
do Meio Ambiente e a Funasa.
Citam-se ainda como ações visando à redução do consumo de energia, o
desligamento dos bebedouros às 20:00 e religação às 07:00 do dia seguinte. Quanto ao
consumo de água, houve redução de lavagem dos veículos e de áreas comuns.
Alinhada com a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P e com
o Projeto Eletrônico Nacional – PEN, a Funasa assinou em 13.05.2016 o Acordo de
Cooperação Técnica com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) tendo
por objeto a cessão do direito de uso do software Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta nº 3, de 16 de dezembro de 2014, com o
objetivo de contribuir para que a entidade fique cada vez mais ágil, produtiva, e que
consiga satisfazer o público usuário, reduzir seus custos e ser sustentável.
O PEN é uma iniciativa conjunta entre órgãos e entidades de diferentes
esferas da administração pública para a construção de uma infraestrutura pública
de processo administrativo eletrônico, que adotou como solução de processo eletrônico o
Sistema Eletrônico de Informações – SEI desenvolvido pelo Tribunal Federal da 4ª
Região - TFR4.
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O SEI é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura
e trâmite de documentos dentro do próprio sistema e proporciona a virtualização de
processos e documentos, permitindo a atuação simultânea de várias unidades, ainda que
distantes fisicamente, em um mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das
atividades.
Além disso, cabe salientar que esse sistema foi disponibilizado à Funasa
de forma gratuita, agregando a economia de recursos aos benefícios da celeridade no
andamento dos expedientes e da sustentabilidade ambiental que orientaram a adoção de
um sistema eletrônico para a tramitação processual da Funasa.
Assim, no exercício de 2016 foram realizados treinamentos com os
usuários da Presidência. Entretanto, as contratações para aquisição das ferramentas de
infraestrutura e Segurança da Informação, como solução de backup, scanners e
armazenamento, não foram concluídas até o fechamento deste relatório.
Nos processos de compras realizados pela Funasa são adotados critérios
de sustentabilidade ambiental, especialmente nas especificações técnicas dos produtos e
nas obrigações contratuais, levando-se em consideração os processos de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas de acordo com as
peculiaridades de cada objeto.
Nesse contexto, a política de sustentabilidade ambiental adotada pela
Funasa tem evoluído de forma incipiente, o que pode ser atribuído à ausência de pessoal
já que os servidores devem acumular as atividades com as dos setores de lotação,
relegando a segundo plano as ações de sustentabilidade.
No que se refere ao plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que
trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012, a Funasa não concluiu o trabalho iniciado.

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras

Atualmente a Funasa prevê em seus editais a adoção de critérios de
sustentabilidade observando os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. Entretanto,
não é de forma padronizada e sistematizada.
Quanto a separação de resíduos recicláveis descartados bem como sua
destinação, a Funasa concluiu o chamamento de cooperativas, não tendo concluído a
contratação em função de alterações de gestores.
Esclarecemos que a escassez de recursos humanos inviabiliza a
implementação de ações da A3P como também a finalização e aprovação da minuta do PLS
da Funasa.
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SEÇÃO 6
SEÇÃO 6
6
6.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso do cidadão

Em relação à transparência ativa que ocorre quando a entidade divulga dados por
iniciativa própria, sem ter sido solicitada, a Fundação Nacional de Saúde disponibiliza no sítio http://
www.funasa.gov.br informações referentes à ações e programas de Engenharia de Saúde Pública e
Saúde Ambiental; legislação; licitações e contratações; convênios e editais.
Além do site oficial, a Funasa possui como difusoras de notícias e informações da
instituição, as mídias sociais alimentadas pela Coordenação de Comunicação Social, tais como:
facebook, instagram, twitter e youtube.
A Funasa, visando atender o disposto na Lei nº 12.527/20111, regulamentada pelo
Decreto nº 7.724/2012, além de ter em seu site oficial - www.funasa.gov.br, a disponibilização de
informações sobre a instituição, informações de interesse externo e possíveis parceiros e usuários dos
serviços prestados pelo Governo Federal através desta casa, disponibiliza o canal de comunicação
direto com o cidadão - o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, que tem por objetivo, atender o
cidadão que deseja acesso às informações publicas sobre a atuação da Funasa, seja do nível central Presidência, seja das suas Unidades Descentralizadas - Superintendências Estaduais.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é a unidade física existente em todos os
órgãos e entidades do poder público, em local identificado e de fácil acesso, e têm como objetivos:
•
•
•
•

Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações
Conceder o acesso imediato à informação disponível
Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades
Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações

O cidadão pode solicitar acesso às informações públicas da Funasa de três maneiras:
Através do e-mail sic@funasa.gov.br;
Por meio do sistema e-sic desenvolvido pela Controladoria-Geral da União para
concentrar e controlar os pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder
Executivo Federal (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema), no qual o
cidadão se cadastra para poder solicitar informações pública de qualquer órgão do
Poder Executivo Federal; e
• Pessoalmente, por meio de requerimento feito junto ao SIC-Funasa localizado no
Edifício-Sede da Funasa 2º andar – Ala Sul, SAUS – Quadra 04 – Bloco “N”,
Brasília/DF CEP: 70070-040, Telefone: (61) 3314-6121/6612. Vale ressaltar que o
•
•
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SIC Funasa, em que pese estar localizado em Brasília, tem por atribuição atender aos
pedidos de informação oriundos das 26 Superintendências Estaduais da Funasa.
No ano de 2016 o SIC-Funasa recebeu 270 (duzentos e setenta) pedidos de acesso a
informações, todos devidamente atendidos dentro do prazo estipulado em lei.
Vale ressaltar que o SIC-Funasa cuida tão somente dos pedidos de acesso à
informações, de modo que em casos de sugestões, denúncias e demais solicitações o cidadão tem a
sua disposição outro canal de comunicação que é o Fale Conosco (http://www.funasa.gov.br/site/faleconosco/), gerenciado pela Coordenação de Comunicação Social.

6.2

Carta de serviço ao cidadão
O decreto não é aplicável a esta instituição e a carta de serviços ao cidadão não será

publicada.
6.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos / usuários

A difusora mais eficiente para captar a satisfação do público é a mídia social, facebook
que atualmente conta com 26 mil seguidores, com uma média de 61 novos a cada semana. A página
da Funasa possui alcance orgânico semanal de 3.090 visualizações dos usuários na página.
A equipe de comunicação está elaborando outros mecanismos para medir a satisfação
dos usuários em relação as ações das mídias sociais e site oficial, que também deverá passar por
reestruturação a fim de melhorar os padrões de acessibilidade digital preconizados pelo eGov e
instituir a identidade padrão de Comunicação Digital, em conformidade com a Instrução Normativa
Secom/PR 08/2014.

6.4

Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A Funasa busca continuamente o aprimoramento de seus mecanismos de
transparência, incluindo a inserção de novos conteúdos de interesse institucional e a atualização
rotineira de conteúdo no Portal da Funasa (http://www.funasa.gov.br). Valendo-se ainda dos
seguintes canais:
•
•
•
•
•
•

http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
http://www.funasa.gov.br/site/fale-conosco/
http://www.funasa.gov.br/site/conheca-a-funasa/prestacao-de-contas/
www.facebook.com/funasa.oficial
twitter.com/funasa
https://www.youtube.com/user/Funasaoficial
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•
6.5

https://www.instagram.com/funasa_oficial/

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

A Funasa cumpre as medidas consignadas na Lei 10.098/2000 e no Decreto
5.296/2004 em relação ao ambiente de circulação às suas dependências e no seu entorno, na
adequação de corrimão nas escadas, vagas para idosos e portadores de necessidades especiais, placas
indicadoras de dependências e serviços, além da aplicação da norma da ABNT na aquisição de bens.
No que corresponde a adequação de rampas de acesso, a instituição está envidando
esforços em atender as normas relativas à acessibilidade, considerando a configuração do prédio
ocupado, não é permitido acesso direto na saída dos elevadores aos respectivos andares.
Em relação aos meios eletrônicos de comunicação, atualmente o site da Funasa possui,
no menu superior, links para acesso ao contraste e para aumentar e diminuir fontes, a fim de que os
usuários o utilizem com maior praticidade e facilidade, e que esteja de acordo com sua necessidade.

Porém, com a reestruturação prevista para 2017, o site apresentará navegadores,
tocadores de mídias e ferramentas que devem possuir meios de comunicação com tecnologia criadas
especialmente para pessoas com deficiência, permitindo o acesso com eficiência e eficácia.
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SEÇÃO 7
7

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Nessa seção, foram inseridos aspectos relacionados ao desempenho
financeiro da Funasa, às informações contábeis e à sistemática de apuração de custos.
7.1
Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens
do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de ativos e Passivos
7.1.1 Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e 16.10
Trata-se da aplicação dos critérios procedimentos de avaliação e de
mensuração de Ativos e Passivos integrantes do patrimônio e suas variações pertencente
à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, conforme as disposições contidas nas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.
Avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág.
154) define mensuração como o processo que consiste em determinar os valores pelos
quais os elementos das Demonstrações Contábeis devem ser reconhecidos e apresentados,
objetivando selecionar bases de mensuração que reflitam de modo adequado condição
real do patrimônio público sob controle da Entidade.
Segundo propugna a NBC T 16.10, a avaliação patrimonial consiste na
atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento
fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a
evidenciação dos atos e dos fatos administrativos.
Disponibilidades
Majoritariamente, os elementos classificados no Disponível são aqueles
provenientes da descentralização de recursos financeiros pela Setorial Financeira do
Órgão Superior a que estamos vinculados, na forma prevista no Decreto nº 93.872/86.
Os recursos financeiros oriundos da geração interna de receitas são
reconhecidos pelos valores das entradas líquidas de caixa, em sua maioria, resultantes da
alienação de bens móveis inservíveis ou em desuso, bem como das restituições/estornos
de despesas realizadas e pagas em exercícios anteriores e/ou no vigente, se for o caso.
Após o reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações
posteriores pela FUNASA, no período das demonstrações contábeis.
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Créditos e Obrigações
Os direitos, títulos de crédito e obrigações assim como seus encargos e
atualizações foram mensurados inicialmente pelo valor original e apropriados com
observância dos princípios de contabilidade. Contudo, não foram realizadas atualizações
posteriores, tampouco foi feito o levantamento dos riscos de recebimento de tais
elementos.
Os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixadas devem ser avaliadas
a valor presente, os pós-fixados ajustados considerando-se todos os encargos incorridos
até da data das Demonstrações Contábeis.
Ressalte-se que devido a incongruências identificadas nas rotinas
contábeis estabelecidas pelo Órgão Central de Contabilidade, há uma superavaliação do
Ativo Circulante, relacionada aos Crédito a Receber apurados em processos
administrativos e de tomadas de contas especiais, resultantes de transferências de recursos
financeiros mediante convênio ou instrumento congênere; ou de outras origens.
Por ocasião do repasse dos recursos às entidades convenentes, são
reconhecidos como ativos os "Adiantamentos de Transferências Voluntárias". Em caso
de não apresentação/aprovação da prestação de contas, tais valores deveriam ser baixados
quando da apuração do dano e respectiva implicação do responsável pela gestão dos
recursos disponibilizados. Fato este que enseja o reconhecimento de novo ativo a título
de "Créditos a Receber Por Danos ao Patrimônio". Tratar-se, portanto, de fatos
permutativos e o reconhecimento destes deve ser em contrapartida à baixa daqueles.
Estoques
Os estoques foram reconhecidos com base no custo total de aquisição
(custo histórico), cujo consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o
princípio da competência. Os bens de almoxarifado devem ser mensurados pelo custo
médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei nº
4.320/64.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável
líquido para os itens que eventualmente sofreram perda de valor de realização no curso
normal das atividades, tampouco, quanto a prováveis perdas de estoques, caso existam
bens danificados.

Imobilizado
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Bens Móveis
Os ativos imobilizados foram reconhecidos inicialmente com base no
custo total de aquisição, produção ou construção, incluindo os custo adicionais para
colocá-los em condição de uso.
Em 19 de setembro de 2016, data definida para a adoção inicial dos
procedimentos patrimoniais previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público - NBC TSP, com a realização da reavaliação dos bens móveis da
Instituição, mediante a contratação de serviço especializado.
O método utilizado nesse trabalho é o Comparativo Direto de Mercado,
em que se apura o valor alcançado pelo bem avaliado a valor de mercado, com base no
custo de reposição.
O valor de mercado consiste no valor estimado de um bem, sem considerar
os custos adicionais relativos ao comprador, aplicáveis aos valores finais da compra e
venda, tais como impostos, taxas, comissões, etc. A comparação é feita em ambiente de
mercado ativo ou semi-ativo, de forma a possibilitar a comparação direta ou ter suporte
de mercado para tal assertiva.
Nesse contexto, os bens foram valorados, com base no princípio da
substituição ou equivalência, mediante cotação de preços para cada item ou grupo de itens
específico, após as devidas inspeções.
As condições físicas de cada bem foram inspecionadas in loco,
individualmente, e registradas suas características físicas e operacionais, aspectos
relevantes à formação do valor e considerados todos os elementos necessários à sua
operação, verificando-se os seguintes itens:
a) Existência física do bem patrimonial, dentro da descrição e
características técnicas especificadas;
b) Estado de conservação/condições de manutenção; e
c) Condições operacionais.
Devido à reavaliação, os ativos foram reduzidos ao valor líquido contábil
(valor bruto deduzida a depreciação acumulada). Posteriormente, o valor resultante da
mensuração fora comparado ao valor líquido apurado, e majorado ou reduzido até se
chegar ao novo valor bruto dos ativos.
Os ajustes positivos e negativos resultantes da reavaliação foram
reconhecidos na conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial" no Patrimônio Líquido, não
impactando o exercício vigente à época, por serem atribuíveis a exercícios anteriores,
conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP
(Pág. 161).
Depreciação de Bens Móveis
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A depreciação consiste no decréscimo patrimonial de bens tangíveis em
função do desgaste pelo uso, pela ação da natureza ou pela obsolescência tecnológica. O
cálculo do encargo da depreciação leva em consideração os fatores: custo total do ativo,
período de vida útil econômica, valor depreciável e valor residual.
A vida útil total dos bens reavaliados, período de tempo definido ou
estimado tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de um
ativo, foi estimada em função de fatores técnicos, físicos, econômicos e de obsolescência,
conforme indicado nas seguintes publicações:
•
Tabela IV da "vida útil para cálculo de depreciação técnica e
obsolescência", publicada no livro Engenharia de Avaliações da Editora Pini. Essa tabela
fora extraída do livro Perry Chemical Handbook, 3ª Edição, página 1822.
•
Tabela V "classificação genérica dos bens e depreciação (vida útil),
publicada no livro Engenharia de Avaliações, que foi obtida a partir do livro Assent
Guideline Classes, and Periods, Assent Depreciation Range - T.I.R., página 1088.
•
Tabela de vida útil de máquinas e equipamentos apresentada pelo
Engenheiro Vitor Carlos Fillinger no IX Congresso Panamericano de Avaliações
realizado em São Paulo, em agosto 1979.
A vida útil remanescente dos itens avaliados, ou seja, os anos dos quais se
espera geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços para a entidade, foi
obtida subtraindo-se o total de anos de vida útil pelos anos de uso de cada item,
considerando as suas condições físicas, técnicas e operacionais, de forma a assegurar que
apresentam boas condições de manutenção, estado operacional e de conservação.
O valor residual dos bens reavaliados, montante líquido da alienação que
a entidade espera obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, permaneceu
inalterado e segue as orientações técnicas emanadas pelo Órgão Central de Contabilidade
da União, estabelecidas no Manual SIAFI.
Os bens que, considerando a sua data de aquisição e suas condições,
prescindiram de mensuração, tiveram suas vidas úteis e seus valores residuais definidos
com base no que predispõe a Macrofunção 020330 - Depreciação, Amortização e
Exaustão (Pág. 7-15), do Manual SIAFI.
Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das
quotas constantes para cálculo dos encargos de depreciação, de forma a propiciar
consistência e comparabilidade à informação contábil (vide Macrofunção 020330, pág.
16).
O consumo dos ativos imobilizados é reconhecido em conta redutora do
Ativo Imobilizado com contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva
(rédito), observando-se o princípio contábil da competência.
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Bens Imóveis
Os bens imóveis foram reavaliados segundo o método comparativo direto
de mercado, que consiste em identificar o valor de mercado mediante tratamento técnico
dos atributos comparáveis dos elementos patrimoniais. Ou ainda, dadas as suas
características peculiares, avaliados conforme o método involutivo, que identifica o valor
de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de
estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento
compatível com as características do bem em avaliação, bem como as condições de
mercado no qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e
comercialização do produto.
Para efeito de avaliação foram considerados:
a) a área ocupada pela FUNASA, terrenos e edificações, conforme vistoria;
b) as informações das áreas do terreno e construída, obtidas por meio de
consulta ao Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET
e certidões de matrícula em cartório de registro de imóveis;
c) os desenhos (mapa, planta, croqui, fotos, etc);
d) as memórias de cálculo, dados amostrais e tabelas; e
e) as características e condições físicas dos bens;
Para efeito dos cálculos de avaliação não foi utilizado o fator comercial em
função dos imóveis serem públicos e institucionais. O objetivo deste trabalho é a
avaliação para fins de levantamento patrimonial.
Intangível
Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável,
controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços
potenciais.
O Processo de avaliação desses ativos está em andamento, na fase de
levantamento e avaliação dos elementos que se enquadram na definição de intangível e
que atendam aos critérios de reconhecimento.
Deve ser avaliada, ainda, a probabilidade de geração de benefícios
econômicos futuros ou potencial de serviços utilizando premissas razoáveis que
representem a melhor estimativa em relação ao conjunto de condições econômicas que
existirão durante a vida útil do ativo.
Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág.
178):
•
•
•

Aquisição separada;
Geração interna;
Aquisição por meio de transação sem contraprestação.
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Deve ser ressaltada a complexidade desse procedimento e a carência
pessoal qualificado para sua consecução.
Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis
serão reconhecidos e amortizados mensalmente, depois de definida a sua vida útil
econômica e seu valor residual.
As avaliações posteriores serão realizadas pelo método da reavaliação
utilizando-se o valor de mercado, segundo critérios estabelecidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
7.1.2 Justificativa quanto à Aplicação dos Procedimentos Patrimoniais
Os dispositivos previstos nas NBC T 16.9, 16.10 e 16.11 são de aplicação
obrigatória por todos os órgão e/ou entidades da Administração Direta e Indireta, de todos
os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Versa-se sobre procedimentos contábeis patrimoniais de alta
complexidade, periódicos e sistemáticos que requerem a elaboração de estratégia ou plano
de aplicação, considerando as deficiências de pessoal porque passa a Instituição. Além
disso, muitos deles ensejam a aquisição de recursos tecnológicos que propiciem o
adequado, o eficiente e o tempestivo tratamento.
Os procedimentos de reconhecimento e mensuração dos elementos
componentes do patrimônio devem ser realizados, conforme as competências
regimentalmente atribuídas, por diversos setores da Instituição, que carecem de ser
dotados de recursos humanos e materiais para a consecução desses trabalhos.
Bom exemplo é a reavaliação dos bens móveis e imóveis (Imobilizados)
da Fundação ter sido necessariamente executada mediante a contratação de serviços
técnicos profissionais junto à pessoa jurídica Linkdata Informática e Serviços S/A,
inscrita sob o CNPJ/MF nº 24.936.973/0001-03, conforme a Ata de Registro de Preços
n.º 21/2013 e o Pregão n.º 22/2013. Medida por demais paliativa e onerosa, considerando
a recorrência das circunstâncias que motivaram a contratação.
Nesses termos, a FUNASA está buscando meios de prover os quadros dos
seus diversos departamentos com pessoal qualificado para execução dos procedimentos
contábeis patrimoniais, inclusive com a solicitação de abertura de concurso público junto
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Ao mesmo tempo, busca-se a criação/aquisição de ferramentas
tecnológicas que propiciem o adequado e tempestivo tratamento das rotinas de trabalho,
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de forma a buscar o atingimento dos objetivos institucionais eficaz, efetiva e
eficientemente, inclusive no que concerne à aplicação das orientações e procedimentos
técnicos contábeis de natureza patrimonial.
7.1.3 Impacto pela Utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e 16.10 no
Resultado
Dada a aplicação de forma parcial dos procedimentos de reconhecimento,
de mensuração e de evidenciação previstos nas NBC T, não é possível avaliar de forma
eficaz os possíveis impactos na qualidade das demonstrações contábeis da entidade ou
das informações a partir delas obtidas.
As deficiências nesses procedimentos causam inconformidades relevantes
e, nesse sentido, os resultados apurados no exercício não estão livres de distorções,
situação que inviabiliza a mensuração acurada dos impactos da implementação de tais
normativos contábeis.
Os reflexos patrimoniais da reavaliação foram reconhecidos diretamente
no Patrimônio líquido, ante a adoção inicial dos procedimentos patrimoniais, revertendose ao resultado, à medida que os ativos forem realizados.
O reflexo dos encargos de depreciação, amortização e exaustão são
linearmente reconhecidos no resultado do período, assim como o consumo dos ativos de
outras naturezas.
7.2

Sistema de Apuração de Custo no Âmbito da Unidade

O Sistema de Informações de Custos, instituído pela Portaria STN nº
157/2011, cria os órgãos Central e Setoriais de Custos, no âmbito do Poder Executivo
Federal, nos Ministérios e na Advocacia-Geral da União, pertencentes à estrutura da
Administração Direta.
A criação da Seccional de Custos nas entidades da Administração indireta
depende de ato normativo do Órgão Superior ao qual se encontram vinculadas. Nesses
termos, a criação do setor na FUNASA está em fase de estudo e levantamento dos
recursos necessários à consecução da apuração dos custos dos programas e atividades
afeitas à Instituição. Pondere-se que a criação da unidade de custos requer a alteração da
estrutura regimental e a alocação de recursos materiais, bem como a requisição de pessoal
qualificado.
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7.2.1 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
As demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 estão
disponíveis no Anexo II - Demonstrações Contábeis.
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SEÇÃO 8
8

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE
CONTROLE

8.1

Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

A Funasa, como entidade integrante da administração federal indireta,
submete-se às diversas instâncias de controle instituídas no país, prestando informações
sobre a sua atuação ao TCU, à CGU, dentre outros. Nesse contexto, os recursos geridos
diretamente pela Funasa ou repassados para a execução de suas ações, além de
acompanhados e fiscalizados pela própria autarquia, são objeto de ações de controle por
parte desses órgãos.
O quadro abaixo apresenta as informações sobre as determinações e
recomendações feitas em processo de contas e não atendidas e também sobre as que
devam ser tratadas no relatório por força de acórdão específico.
Quadro 34 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Processo Acórdão

030.900/
2015-8

7298/2016 1ªCâmara

Item

Responsável Justificativa do não
Comunicação Data da
pela
cumprimento
e
expedida
Ciência
Resposta
medidas adotadas

1.7
/Determinações/Re
Ofício
comendações/
2/12/201
n°0670/2016/Se
Orientações,
6
cexSaúde
conforme quadro
abaixo

Diversos,
Conforme
quadro
abaixo

No fechamento do
exercício de 2016
(31.12.2016)
a
demanda ainda estava
dentro do prazo de
resposta
que
se
encerraria
em
31.01.2017.
Acrescentamos ainda
a informação de que
pelo
Ofício
n°59/2017/COGED/
AUDIT,
de
31.01.2017,
foi
solicitada
a
prorrogação de prazo
por mais 60 dias.

1.7 / Determinações/Recomendações/Orientações, conforme quadro
Diversos, Conforme quadro abaixo
abaixo
1.7.1.1. Implementar as ações a seguir, regularizando a falta de transparência
na mensuração de sua eficiência administrativa, ...
a) criar indicadores de resultado por obra concluída, não só por empenho Departamento de Engenharia de
emitido
Saúde Pública/DENSP
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Processo Acórdão

Item

Responsável Justificativa do não
Comunicação Data da
pela
cumprimento
e
expedida
Ciência
Resposta
medidas adotadas

b) manter seu planejamento estratégico atualizado, com metas segmentadas
por plano de governo e por ano;
1.7.1.2. realizar o devido controle das transferências financeiras efetuadas,
regularizando a ausência de levantamento das transferências na situação de
inadimplência suspensa.
1.7.1.3. apresentar a este Tribunal plano de ação com o objetivo de analisar
conjuntamente seu estoque de prestação de contas e as prestações de contas
previstas de serem entregues.
1.7.2.1. monitorar, pelo menos a curto prazo, as obras concluídas, com vistas
a melhorar a mensuração de sua eficiência administrativa;
1.7.2.2. elaborar Plano de Fiscalização que garanta a regularidade e
tempestividade das verificações in loco, com vistas a subsidiar a adoção de
providências imediatas aos problemas identificados;
1.7.2.3. aperfeiçoar rotinas de trabalho relacionadas às transferências de
recursos, com vistas a garantir a tempestividade das visitas in loco;
1.7.2.4, implementar os sistemas de: Tomada de Contas Especial, Cobrança
de Débitos pela Procuradoria Geral Federal e Cobrança Administrativa, com
vistas a melhorar o acompanhamento de suas transferências voluntárias;
1.7.3.1. alteração contratual sem assinatura de Termo Aditivo e sem parecer
da assessoria jurídica, identificada no Contrato 20/2014, o que afronta o art.
38, parágrafo único, e art. 60, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993;
1.7.3.2. pagamento contratual sem exigir da contratada os documentos
comprobatórios do cumprimento de suas obrigações, identificado no
Contrato 3/2014, o que afronta o art. 67, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993;
1.7.3.3. ausência de controle sobre o estoque do material de limpeza e atesto
de notas fiscais sem a elaboração de instrumento de medição dos serviços
prestados, identificados no Contrato 3/2014.
1.7.3.4. contratação de licenças de softwares em desacordo com as
necessidades, identificada no pregão eletrônico SRP 9/2014, o que afronta o
disposto no art. 4º da IN-SLTI 4/2010.

Diretoria Executiva/DIREX
Coordenação
Geral
Convênios/CGCON

de

Coordenação
Convênios/CGCON

de

Geral

Departamento de Engenharia de
Saúde Pública/DENSP
Departamento de Engenharia de
Saúde Pública/DENSP
Departamento de Engenharia de
Saúde Pública/DENSP
COTCE/AUDIT; CGMTI/DEADM;
CGLOG/DEADM.
Coordenação Geral de Recursos
Logísticos - CGLOG
Coordenação Geral de Recursos
Logísticos - CGLOG
Coordenação Geral de Recursos
Logísticos - CGLOG
Coordenação Geral de Recursos
Logísticos - CGLOG

Prezados senhores,
Esclarecemos que as demandas externas são recepcionadas no sistema de protocolo desta Fundação.
Posteriormente, as demandas advindas dos órgãos de controle, são encaminhadas para o Gabinete da Presidência,
e esta redireciona para a Auditoria Interna que procede da seguinte forma abaixo, por meio de sua Coordenação de
Diligências -COGED:
a) elaborar e executar a sistemática de acompanhamento das recomendações e determinações constantes de
relatórios do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e de Acórdãos e Decisões do Tribunal de Contas da
União;
b) cadastrar, analisar, monitorar, providenciar as respostas e manter atualizados os registros de dados das diligências
encaminhadas à Presidência da Funasa pelos órgãos de controle interno e externo, exceto as de procedência do
Ministério Público e de autoridades policiais.
c) monitorar as respostas e os prazos das diligências encaminhadas às Unidades Descentralizadas da Funasa pelos
órgãos de controle interno e externo, exceto as de procedência do Ministério Público e de autoridades policiais.
d) gerar e tornar disponíveis relatórios gerenciais com informações pertinentes ao acompanhamento e controle de
prazo para cumprimento de diligências expedidas com registro de entrada na Presidência da Funasa e nas Unidades
Descentralizadas; e
e) executar outras atividades inerentes às suas atribuições, determinadas pelo Auditor-Chefe.
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8.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

Quadro 35 - Deliberações do CGU que permanecem pendentes de cumprimento
Relatório
demanda

ou Objeto
Data
Data
Apontamentos/Irregularidade
Tratamento
ou Item
demanda Resposta

Relatório
de
Auditoria da CGU 201504818

Relatório de Auditoria
201504818 - Avaliação
Gestão de Convênios

n°
da 16/5/2016 -

Em
monitoramento

Após análise do Relatório de Avaliação da Gestão da Funasa (2011-2015) feito por técnico e analistas da
CGU/PR, a COGED/AUDIT está de comum acordo com as sugestões daquela equipe de trabalho, para a
melhoria da gestão de convênios desta Fundação, a partir de 2016.
Portanto, sugere-se adotar as recomendações da CGU/PR, itens de 1 a 8 do referido Relatório, tomando as
seguintes providências inicialmente: criação de grupo de trabalho monitorado pela DIREX, juntamente com
o DENSP para elaboração de rotina de ações a fim de tornar eficientes, as atividades, desde a seleção dos
municípios interessados, até a execução e conclusão das obras financiadas pela Funasa.
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8.3

Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

Quadro 36 – Quantidade de medidas adotadas para apuração e ressarcimento de dados ao Erário
Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário (QUANTIDADE)
Tomadas de Contas Especiais

Unidade

Casos de dano
objeto de
medidas
administrativas
internas

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU
Arquivamento

Débito <
R$ 75.000

Prazo
> 10 anos

Outros
Casos*

Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Débito <
R$ 75.000

Não enviadas > 180
dias do exercício
instauração*

Remetidas
ao TCU

Unid. Central

0

2

-

-

-

-

-

-

-

Acre (AC)

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Alagoas (AL)

26

-

-

-

1

-

-

7

18

Amapá (AP)

3

2

-

-

-

-

-

-

1

Amazonas (AM)

5

2

-

-

-

-

-

-

3

Bahia (BA)

72

28

-

-

-

5

8

7

24

Ceará (CE)

116

16

-

-

-

43

26

11

20

Espírito Santo (ES)

3

-

1

-

-

-

-

2

-

Goiás (GO)

25

2

-

3

-

4

10

3

3

Maranhão (MA)

86

-

-

-

-

9

9

34

34

Mato Grosso (MT)

16

3

-

-

-

3

2

4

4

Mato Grosso do Sul (MS)

4

-

-

-

-

2

-

2

-

Minas Gerais (MG)

44

12

-

-

3

3

4

8

14

Pará (PA)

41

4

-

-

-

9

2

3

23

Paraíba (PB)

262

36

-

-

-

141

52

23

10
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Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário (QUANTIDADE)
Tomadas de Contas Especiais

Unidade

Casos de dano
objeto de
medidas
administrativas
internas

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU
Arquivamento

Débito <
R$ 75.000

Prazo
> 10 anos

Outros
Casos*

Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Débito <
R$ 75.000

Não enviadas > 180
dias do exercício
instauração*

Remetidas
ao TCU

Paraná (PR)

1

-

-

-

-

-

1

-

-

Pernambuco (PE)

19

-

-

-

-

3

4

2

10

Piauí (PI)

19

-

-

-

-

2

3

4

10

Rio de Janeiro (RJ)

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Rio Grande do Norte (RN)

12

5

-

-

-

1

1

1

4

Rio Grande do Sul (RS)

13

7

-

-

-

1

-

2

3

Rondônia (RO)

15

-

-

13

-

-

-

2

-

Roraima (RR)

12

-

-

1

-

3

3

4

1

Santa Catarina (SC)

5

1

-

-

-

2

1

-

1

São Paulo (SP)

19

3

-

5

-

6

1

1

3

Sergipe (SE)

6

4

-

-

-

-

-

2

-

Tocantins (TO)

56

8

-

-

-

12

10

13

13

TOTAL

883

133

1

22

4

249

137

135

202
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Quadro 37 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário (VALORES)
Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas

Unidade

Unid. Central
Acre (AC)
Alagoas (AL)
Amapá (AP)
Amazonas (AM)
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Espírito Santo (ES)
Goiás (GO)

Casos de dano
objeto de medidas
administrativas
internas

349.391,58
27.999.478,61
1.551.960,39
2.181.268,38
6.343.591,49
13.310.742,25
1.412.628,62
2.882.443,01

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU
Arquivamento

Débito < R$
75.000

Prazo
> 10
anos

Outros Casos*

37.592,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349.391,58

-

-

-

1.159,59

-

-

22.308.296,02

5.690.023,00

19.806,39

-

-

-

-

-

1.420.954,00

111.200,00

51.893,31

-

-

-

-

-

-

2.129.375,07

520.589,89

-

-

-

-

98.569,71

994.661,69

4.729.770,20

267.548,26

-

6.023.085,13

-

-

535.336,45

2.363.211,06

4.121.561,35

369.250,00

-

-

-

-

-

1.043.378,62

-

31.309,19

-

-

-

-

167.385,00

1.927.658,31

756.090,51

Recebimento
Não
Débito
Comprovação

Débito < R$
75.000

Não enviadas > 180
dias do exercício
instauração*

Remetidas ao
TCU

-

251

Relatório de Gestão - 2016

Maranhão (MA)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Minas Gerais (MG)
Pará (PA)
Paraíba (PB)
Paraná (PR)
Pernambuco (PE)
Piauí (PI)
Rio de Janeiro (RJ)
Rio Grande do
Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)
Rondônia (RO)
Roraima (RR)
Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)

17.880.841,82
5.385.851,16
244.124,21
7.514.826,35
27.866.404,31
11.030.185,39
6.087,89
12.567.151,60
4.334.736,65
198.502,70
895.154,73
627.723,31
61.527.661,37
19.404.904,00
172.493,62
1.416.172,40

-

-

-

-

-

162.973,29

7.996.167,84

9.721.700,69

1.461.326,44

-

-

-

-

81.799,00

3.277.471,59

565.254,13

-

-

-

-

-

-

244.124,21

-

404.087,24

-

-

106.537,91

107.232,31

2.467.218,58

4.429.750,31

80.565,59

-

-

-

-

15.176,50

3.814.725,79

23.955.936,43

565.923,11

-

-

-

-

773.241,37

5.781.514,15

3.909.506,76

-

-

-

-

-

6.087,89

-

-

-

-

-

-

-

115.710,16

277.850,00

12.173.591,44

-

-

-

-

-

37.414,48

483.250,93

3.814.071,24

-

-

-

-

72.230,98

-

-

-

-

29.514,55

330.000,00

463.409,20

257.570,48

-

-

-

-

-

169.039,33

201.113,50

-

-

60.683.868,99

-

-

-

843.792,38

-

-

-

737.506,15

-

-

84.709,69

4.898.202,06

13.684.486,10

29.103,98

-

-

-

-

34.443,48

-

108.946,16

89.449,52

-

979.487,01

-

-

-

58.882,59

288.353,28

198.502,70
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Sergipe (SE)
Tocantins (TO)
TOTAIS

1.005.581,70
8.882.236,38
236.992.143,92

181.025,49

-

-

-

-

-

824.556,21

-

-

-

-

-

-

176.708,17

4.009.999,08

4.695.529,13

68.423.947,28

107.697,50

4.401.679,87

-

-

2.426.302,05

65.534.954,44

96.097.562,78
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ANÁLISE CRÍTICA
A Coordenação de Tomada de Contas Especial – Cotce é a Unidade da
Auditoria Interna da Funasa, cujas competências definidas no Art. 29, da Portaria MS nº
270, de 27 de fevereiro de 2014, são: I - propor a instauração de Tomadas de Contas
Especiais nos órgãos e unidades descentralizadas da Funasa; II - examinar, monitorar,
instruir e enviar os processos de tomadas de contas especiais para certificação do órgão
de Controle Interno do Poder Executivo Federal; III - organizar e manter registros de
dados de instauração, instrução e julgamento das Tomadas de Contas Especiais; IV propor e atualizar normas e manuais relativos às ações de controle da área de Tomadas
de Contas Especiais; e V - executar outras atividades inerentes às suas atribuições,
determinadas pelo Auditor-Chefe.
Devido a execução das ações da FUNASA ocorrer mediante a celebração
de convênios e instrumentos congêneres com transferência de recursos, o grande volume
de tomadas de contas especiais decorre de omissões ou irregularidades na prestação de
contas dessas avenças. O acompanhamento da execução física, financeira e análise das
prestações de contas é realizado nas Superintendências Estaduais. Aos gestores dessas
Unidades Jurisdicionadas foi delegada a competência para instaurar tomadas de contas
especiais no âmbito de suas jurisdições. Assim, todas as atividades que envolve o
processo de solicitação, instauração, instrução e envio da tomada de contas especial à
Auditoria Interna, ocorre de modo descentralizado.
A competência de “propor a instauração de tomada de contas especial” é
compartilhada com a Coordenação de Prestação de Contas de Convênios da
Coordenação-Geral de Convênios da Presidência e com os Setores de Prestação de Contas
de Convênios dos Serviços de Convênios das Superintendências Estaduais. A Cotce
somente propõe a instauração de tomada de contas especiais nas Unidades
descentralizadas, nos casos de determinação para instaurar por parte dos órgãos de
controle interno e externo ou quando verificada a omissão das autoridades competentes
dessas unidades em instaurar.

Para o cumprimento de suas competências, no exercício de 2016:
Estrutura funcional:
Equipe
Titular

Nome
Vago

Função/Código
DAS - 101.3

Vinculo
-

Observações
Desde maio de 2014

Substituto

Orlando Dias
Nóbrega

DAS - 101.3

Servidor Efetivo

Na Cotce desde 2011

Técnicos

João Manes

FCT - 3

Servidor Efetivo

Na Cotce desde 2010

João Lourenço
Ribeiro

-

Servidor Efetivo

A partir de julho de
2015

Amaury P. S.
Junior

-

Servidor Efetivo

A partir de 01/08/2016
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Apoio
Admin.

Elaine Maria Melo

DAS - 101.2

Cargo Comissão

Até 31/10/2016

Telma
Barros

DAS - 101.2

Cargo Comissão

Até 31/10/2016

Andrade

Vera Lucia
Nunes

P.

Tec. Secretariado

Terceirizado

Retorno
da
Maternidade

Lic.

Damiana
Nicolau

P.

Contínuo

Terceirizado

Até junho de 2016

Luis Fernando S.
Pereira

Contínuo

Terceirizado

Junho a dezembro de
2016

Controles
Os procedimentos internos para o acompanhamento da execução física,
financeira, prestação de contas e tomada de contas especial constam da Ordem de Serviço
nº 02/2012, do Presidente da Funasa, acrescida das orientações contidas nos
Memorandos-Circulares nº 07/2013, 01/2015 e 04/2016, além do Manual de
Procedimentos Internos em Tomada de Contas Especial – MPITCE Funasa.
Como forma de evitar a instauração indiscriminada ou precoce de TCE,
foi instituído o Roteiro de Admissibilidade de Tomada de Contas Especial – RATCE,
para que as áreas solicitantes demonstrem a existência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válidos e regulares, bem como declarem terem sido esgotadas todas as
medidas administrativas com vistas à regularização ou elisão do dano.
Na sequência, estabeleceu-se a análise preliminar dos pressupostos a ser
realizada pelo o servidor que será designado tomador de contas, de modo a reduzir a
ocorrência de instauração de TCE que não suportem o crivo da Unidade de Controle
Interno, do Órgão de Controle Interno e do próprio Tribunal de Contas da União,
propiciando com isso o cumprimento dos prazos para instauração e envio dos processos.
Quanto às tomadas de contas especiais não encaminhados ao TCU no
prazo de 180 dias do exercício de instauração, conforme previa o Art. 11 da IN/TCU nº
71/2012, esclarecemos se tratar de processos com ausência ou insuficiência de elementos
fáticos e jurídicos necessários ao prosseguimento e que se encontram em fase de
saneamento.
Merece destaque o valor referente aos processos não encaminhados da
Suest-AL, pois se trata de convênio do Projeto Alvorada, celebrado com a Secretaria de
Infraestrutura do Estado, no valor de R$ 23.585.298,51, que se encontra inadimplente
(suspensa), em TCE no valor de R$ 20.899.033,17, cujo processo encontra-se no
Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Presidência da Funasa, para análise
técnica, desde 23/06/2016.
Referente ao número de processos de TCE não remetidas ao TCU por
terem sido arquivados ante a não comprovação de dano, esclarecemos tratar-se de
processos instaurados antes de esgotadas todas as medidas administrativas antecedentes,
que em face das providências adotadas em sede de TCE, fase interna, obtiveram
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regularização. O mesmo se aplica ao número elevado de processos nessa mesma situação
da Suest-CE.
Releva destacar que os processos arquivados em razão do valor do dano
mostrar-se inferior ao limite fixado no Art. 6º, I, da IN/TCU nº 71/2012, está relacionado
à situação prevista no inciso III, do art. 7º, pelos mesmos fatores descritos no parágrafo
anterior.
Os valores contidos na tabela acima são originais, portanto, sem a
atualização monetária e os juros moratórios.
O processo de tomada de contas especial, apesar de exaustivamente
regulamentado, apresenta elevado nível de subjetividade. O grande imbróglio no
enfrentamento da questão é a necessidade de se exaurir as instâncias administrativas para
que o processo de tomada de contas especial seja instaurado.
Nesse contexto, a Funasa emitiu a Ordem de Serviço nº 02/2012 por meio
da qual buscamos estabelecer rotina e critérios mais objetivos para a instauração do
processo excepcional de TCE. Contudo, os números apresentados, sobretudo no que diz
respeito às medidas administrativas internas adotadas pela Funasa para a elisão da
celeuma tanto antes como após a instauração de TCE apresentam significativas mudanças
de uma superintendência para outra.
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8.4
Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações
com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
A Funasa cumpre com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993, porém não
incluiu em seus processos de trabalho a elaboração do referido cronograma, assim não é
possível demonstrar os controles instituídos para garantir o cumprimento do dispositivo
citado.
Acrescenta-se que a partir da publicação da Instrução Normativa nº 02 de
06 de dezembro de 2016, a qual dispõe sobre a observância da ordem cronológica de
pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de
obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais – SIASG,a Funasa
buscará adequar os procedimentos visando o cumprimento da mesma.
8.5
Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
Com relação a este item, em especial aos subitens 9.2. e 9.3 do Acórdão nº
2859/2013, informamos que a Fundação Nacional de Saúde - Funasa está no aguardo da
decisão definitiva do referido Acórdão, o qual suspendeu a obrigação de revisar os
contratos firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.
8.6

Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda

No exercício de 2016 a Funasa somente executou despesas com ações de
publicidade de utilidade pública, que se destina a divulgar direitos, produtos e serviços
colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar,
mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida, conforme
quadro abaixo:
Quadro 38 - Despesas com Publicidade
Publicidade

Valores
empenhados

Programa/Ação orçamentária

Valores pagos

Institucional

-

-

-

Legal

-

-

-

Mercadológica

-

-

-

Utilidade Pública

4641 - Publicidade de Utilidade
Pública

745.000,00

595.000,00
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