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SEÇÃO 1 – APRESENTAÇÃO

Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de Água por Zeólita (Salta-Z)

SEÇÃO 1
1
1.1

APRESENTAÇÃO
Estrutura do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), referente ao
exercício de 2017, está apresentado na forma individual e sua elaboração e apresentação
observaram o disposto na Portaria – TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018, obedecendo ainda a
estrutura de conteúdos e orientações dispostas no sistema e-Contas.
Entende-se por relatório de gestão o conjunto de documentos, informações e
demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial,
organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos
responsáveis por uma ou mais unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro.1
O presente relatório divide-se nas seguintes seções:
 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.
 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.
 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.
 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.

1

Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010

 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.
 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.
 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.
 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 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), responsável pelas ações de saneamento
em municípios com até 50 mil habitantes, concluiu no ano de 2017 um total de 152
empreendimentos nas mais diversas áreas: abastecimento de água, esgotamento sanitário,
melhorias sanitárias domiciliares, melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas,
saneamento rural, resíduos sólidos e planos municipais de saneamento básico.
Consagrado como um ano de economia, 2017 ainda trouxe boas novas para o
saneamento no Brasil. Com uma situação bastante grave, a Região Norte do país registra índices
muito baixos de acesso ao saneamento básico. Na busca de mudar esse cenário, a Funasa tem
investido em ações de saneamento básico nos estados dessa região. No Amapá, 566 habitantes
do município de Tartarugalzinho foram beneficiados com obras de Melhorias Sanitárias
Domiciliares (MSD).
No Pará, o município de Jacareacanga também recebeu banheiros, por meio do
Programa de MSD, que beneficiará 580 habitantes. Já no Amazonas, o município beneficiado
com a construção de MSD’s foi Itamarati, num investimento de
R$ 250.000,00.

Mesmo com o atual cenário econômico, a Funasa comprometeu (empenhou), até a metade de
novembro de 2017, 39% do total previsto para o exercício. Dos R$ 0,47 bilhões empenhados, as
ações do PAC - que é o principal impulsionador das políticas de saneamento - totalizam 31%,
sendo R$ 0,14 bilhões para as intervenções de abastecimento de água e R$ 0,22 bilhões para
esgotamento sanitário, distribuí- dos em todos os estados brasileiros. Para o saneamento básico
em comunidades rurais foram destinados R$
0,28 bilhões e para Melhorias Sanitárias
Domiciliares R$ 0,12 bilhões.
Os valores destinados aos outros
programas somam R$ 0,23 bilhões. O
compromisso da Funasa é manter o
Saneamento e a Saúde Ambiental em um ritmo
de execução elevada. Apesar dos ajustes
orçamentários que ocorreram em 2017, a
Funasa financiou (pagou), até agora, R$ 0,50
bilhões, sendo R$ 0,25 bilhões do seu
orçamento aprovado para 2017 e R$ 0,25 bilhões de restos a pagar. As realizações da Funasa já
superam anos anteriores. As despesas executadas são duas vezes maiores que nos anos de 2014 e
2015. Entretanto, a previsão é de um cenário ainda melhor.
As realizações da Funasa em 2017 superaram anos anteriores. As despesas
executadas são duas vezes maiores que nos anos de 2014 e 2015. Entretanto, a previsão é de um
cenário ainda melhor.
No campo da Cooperação Técnica Internacional, a Funasa iniciou diversas
tratativas com outros países visando o intercâmbio técnico e o fortalecimento institucional. Cada
tratativa possui um objeto e uma modalidade de cooperação específico e está em consonância
com as estratégias de desenvolvimento da instituição, conforme detalhamento abaixo:
 Cooperação Bilateral Agência Suíça de Cooperação. Projeto “ Fortalecimento
das ações de Saneamento Rural”: visa trazer as experiências exitosas da suíça
aplicada na América latina (Peru e Colômbia) no que se refere a gestão do
saneamento rural. As tratativas foram iniciadas em fevereiro/2017.
 Cooperação Bilateral com o Instituto Politécnico de Milão - Polimi/Itália.
Projeto de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento de Ações em
Saneamento e Saúde Ambiental. Tem como objetivo contribuir para a melhoria da
prestação dos serviços de saneamento, no Brasil, com foco na redução de perdas
nos sistemas de água e no avanço da gestão dos resíduos sólidos urbanos, temas
de expertise do Polimi/Itália. As tratativas foram iniciadas maio/2017;
 Cooperação bilateral sul Brasil – Haiti: Projeto de cooperação técnica com o
Haiti em qualidade da água”. Tendo a ONU o compromisso de trabalhar pela paz
e o desenvolvimento mundial, e a mesma assumindo a responsabilidade pelo
agravo da disseminação da epidemia da cólera no Haiti, cabe ao Brasil, país
signatário e membro fundador desta Organização, promover ações congruentes a
este objetivo. Aliado ao compromisso da ONU, a Funasa tem a intenção de

compartilhar com o Haiti a experiência exitosa da Salta Z - Sistema Simplificado
de Abastecimento de Água de baixo custo desenvolvido pelos servidores da
Funasa. Nesse sentido, a proposta é desenvolver o projeto com quatro eixos
principais de ação, a saber:
 Educação em saúde ambiental;
 Transferência da metodologia do Salta Z ao DINEPA (departamento
gestor das águas do Haiti) e projetos piloto de implantação do
equipamento em comunidades;
 Vigilância/monitoramento e controle da qualidade da água e
 Fortalecimento institucional.
A Funasa avançou mais um passo em prol do seu planejamento estratégico, ao
definir 15 (quinze) Objetivos Estratégicos que nortearão as ações institucionais nos próximos
anos, destacando-se o OE 8 - Avaliar o impacto das ações de saneamento e saúde ambiental
promovidas pela Funasa nas condições de saúde e inclusão social da população e OE 14 Implantar Modelo de Governança, Controles e Gestão de Riscos que demonstram o esforço
contínuo da Funasa em levar mais saúde à população brasileira.
No período de 26 de novembro a 01 de dezembro a Funasa sediou o I Congresso
Internacional de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Ambiental (I CIESA), na busca do
compartilhamento de experiências, aprofundamento das discussões e possibilidades de ações
futuras.
Os temas discutidos no evento foram agrupados em quatro eixos temáticos:
 Eixo 1 – Mudanças climáticas e Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável: Responsabilidades, interfaces e perspectivas;
 Eixo 2 – Gestão das Ações de Saneamento e Saúde Ambiental: Melhorar o
urbano e avançar no rural;
 Eixo 3 – Controle Social: Responsabilidade de Todos
 Eixo 4 – Desenvolvimento tecnológico e inovações: como incorporá-las?
O I CIESA constituiu-se pioneiro no fomento
às ações de engenharia de saúde pública e saúde ambiental e
se apresenta como uma excelente oportunidade para
contextualizar, debater, trocar experiências e tecnologias no
cenário
técnico-científico
internacional
(academia,
organizações não governamentais e outros órgãos de
governo) e ainda permitiu a ampla participação dos
segmentos multidisciplinares que interagem com as ações
da Funasa, nos termos da palavra do Presidente da Funasa:

Dentre as realizações de 2017, a Funasa, como uma das responsáveis pela
qualidade da água para consumo humano e em parceria com a Secretaria de Agricultura do
município de Abaetetuba (PA), implantou mais uma Solução Alternativa Coletiva Simplificada
de Tratamento de Água (Salta-Z). A beneficiada com a tecnologia foi a comunidade Maracapuru
Cariá que, de acordo com a agente comunitária de saúde, Ana Izabel Marques Sardinha, atenderá
em torno de 54 famílias que sobrevivem do extrativismo do açaí e são desprovidos de escola e
posto de saúde.
Consumindo água bruta do rio sem nenhum tipo de tratamento, a comunidade
pôde receber a Salta-Z após o diagnóstico preliminar realizado e o levantamento do perfil
epidemiológico da localidade, o qual identificou altos índices de doenças de veiculação hídrica.
1.3

Principais dificuldades encontradas pela Funasa para a realização dos objetivos

Apesar da crise financeira enfrentada pelo Brasil nos últimos anos, a Funasa tem se
esforçado para fomentar o saneamento e a saúde ambiental nos municípios com até 50 mil
habitantes.
As dificuldades encontradas são oriundas de fatores externos e internos. Na
perspectiva externa tem-se a restrição orçamentária e a falta de capacidade técnica dos

municípios que são os titulares das ações de saneamento como os principais entraves à ação da
institucional.
Do ponto de vista interno, as dificuldades estão diretamente associadas ao
desalinhamento da força de trabalho à missão institucional. No decorrer de sua história, a Funasa
sofreu significativas alterações estatutárias sem que houvesse uma (re)adequação do corpo
técnico e gerencial aos novos cenários.

SEÇÃO 2 – VISÃO GERAL

SEÇÃO 2
2
2.1

VISÃO GERAL
Finalidade e Competências institucionais da Funasa

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é uma instituição vinculada ao
Ministério da Saúde.
Nos termos do art. 2o do Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016, à Funasa,
compete:
I - fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de
doenças; e
II - formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde
relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de
Vigilância em Saúde Ambiental.
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:
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



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


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 criação pelo Decreto nº 100/1991 da Fundação Nacional de Saúde pelo Decreto
nº 100, de 16 de abril de 1991, foi resultado da fusão de vários segmentos da área de saúde, entre
os quais a Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp) e a Superintendência de Campanhas de
Saúde Pública (Sucam), com a finalidade de 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 suas
tendências e operar, em áreas estratégicas e de fronteiras, atividades, sistemas e serviços
específicos de saúde, dentre outras.
A tabela a seguir apresenta os marcos históricos da Funasa:
ANO

1998

1999

2002
2003

ALTERAÇÕES
- Transferência da coordenação das ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde relacionadas à
pneumologia sanitária e à Dermatologia Sanitária para a
Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério da Saúde;
- Transferência das atividades de epidemiologia, ainda
existentes, das Coordenações Regionais da Fundação
Nacional de Saúde para as Secretarias Estaduais de
Saúde, e
- Instituição do Núcleo Estadual de São Paulo, em
consequência extinguiu a Coordenação Regional de São
Paulo
A FNS/Cenepi é designada como gestora dos Sistemas:
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema
de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc), Sistema de
Informações de Agravos de Notificação (Sinan) e
Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações –
API
A Funasa foi designada como o gestor da Rede Nacional
de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e Rede
Nacional de Laboratórios de Vigilância Ambiental
Atribuída a competência em assegurar à saúde dos povos
indígenas
Definição de nova missão “Realizar ações de
saneamento ambiental em todos os municípios
brasileiros e de atenção integral à saúde indígena,

ANO
2006

2010

2016

2.4

ALTERAÇÕES
promovendo a saúde pública e a inclusão social, com
excelência na gestão, em consonância com o SUS e com
as metas de desenvolvimento do milênio”
- Novo estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em
comissão e das funções gratificadas, e definiu como
responsabilidades institucionais a promoção e a proteção
à saúde, e como competências, o fomento à 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, o Regimento Interno da Funasa foi
aprovado em 27 de fevereiro de 2014, pela Portaria do
Ministério da Saúde nº 270/2014.
- A saúde indígena passa a ser de competência do
Ministério da Saúde
Remanejamento de cargos em comissão e substituição
de DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo
– FCPE para cumprimento do decreto presidencial, não
ocasionando alteração nas competências da instituição

Ambiente de atuação

No contexto do seu escopo de atuação, a Funasa busca contribuir com a saúde da
população por meio das ações de saneamento e saúde ambiental. Deve-se ponderar que, nos
termos da Constituição Federal, a responsabilidade pela execução das obras de saneamento
básico é dos municípios brasileiros e dos prestadores de serviços de saneamento No que se refere
ao saneamento, a atuação da Funasa está adstrita aos municípios com até 50 mil habitantes, áreas
rurais, quilombolas e sujeitas a endemias, conforme disposto no Plano Plurianual, o que
representa um percentual de, aproximadamente, 90% (noventa por cento) dos municípios
brasileiros.
Em 2017, a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico prevê a universalização dos serviços de abastecimento de
água e de tratamento da rede de esgoto no país, tendo como um dos principais pilares a
elaboração de um plano municipal do setor para cada município, completou 10 anos. E o cenário,
no que se refere à cobertura de água e esgoto e desprezando-se o recorte populacional para
atuação da Funasa, tem-se o seguinte ranking:

Figura 1 - Ranking das coberturas de água e esgoto por estado

Nesse contexto, um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou
que, com o ritmo atual de investimentos, o Brasil apenas conseguirá universalizar o atendimento
de água em 2043, e de esgoto, em 2054.
Nota-se que são as inúmeras variáveis afetas ao ambiente de atuação da Funasa,
especialmente no que refere à capacidade de gestão técnica do ente municipal enquanto titular
dos serviços de saneamento.

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. Entretanto, até a conclusão do presente relatório, o
Regimento Interno da Funasa não havia sido publicado.
A seguir, apresenta-se o organograma da Funasa:

Figura 2 – Organograma da Funasa

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

Titular

Cargo

Período de
atuação
01.01.2017
24.04.2017

a

Ruy Gomide Barreira

28.04.2017
31.12.2017

a

Rodrigo Sergio Dias

01.01.2017
24.04.2017

a

Serly Catarina de Morais

25.01.2017
26.01.2017

a

28.04.2017
25.09.2017

a

25.09.2017
31.12.2017

a

Leonardo Rodrigues Tavares
Diretor

Diretor
Rômulo Henrique da Cruz
Angela
Costa

Cristina

Pereira

da

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 para o cumprimento da missão institucional.
Para tanto, a Funasa detém dois macroprocessos vinculados diretamente às suas
competências institucionais, sendo eles: Gestão de Ações de Engenharia em 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 em 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 aos
estados e aos 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 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
VI – fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia
financiadas com recursos da Funasa.”
A figura abaixo apresenta a estrutura organizacional do Densp, conforme
alterações promovidas pelo Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):

Figura 3 - Organograma do Departamento de Engenharia de Saúde Pública

O quadro a seguir descreve o macroprocesso “Gestão de Ações de Engenharia em Saúde
Pública”:

Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações
de Engenharia em
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.

Produtos e
Serviços
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).

Quadro 2 - Gestão de Ações de Engenharia em Saúde Pública

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

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

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

2.6.2 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 ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional
de Vigilância em Saúde Ambiental. No âmbito deste macroprocesso estão o controle da
qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público,
conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e o apoio ao
desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Saúde Ambiental
– DESAM e suas atribuições conforme Decreto 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, conforme Decreto
8.867 de 03 de outubro de 2016):

Figura 4 - Organograma do Departamento de Saúde Ambiental

O quadro abaixo descreve o macroprocesso “Gestão de Ações de Saúde Ambiental”:
Macroprocessos

Descrição

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
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.
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 na capacitação de
municípios e mobilização social
no que se refere à Saúde
Ambiental.

Quadro 3 - Gestão de Ações de Saúde Ambiental

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

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

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

Departamento de
Saúde Ambiental
(DESAM) e
Serviço de
Saneamento
Ambiental
(SESAM).

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

SEÇÃO 3 – PLANEJAMENTO
ORGANIZACIONAL E
RESULTADOS

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

Por meio da Portaria nº 917, de 26 de junho de 2017, a Funasa publicou 15
(quinze) Objetivos Estratégicos considerando como horizonte estratégico o triênio de 2017 a
2019. Tais objetivos estão estruturados em três perspectivas, a saber:
 Objetivos de Resultado: Objetivos cujos resultados são entregas diretas
para a sociedade
 Objetivos Habilitadores: Objetivos que precisam ser aprimorados para
habilitar o atingimento dos objetivos de resultado esperado
 Objetivos de Suporte: Objetivos que darão o suporte para o atingimento
dos demais objetivos
A seguir é apresentado o Mapa Estratégico da Instituição:

Figura 5 - Mapa Estratégico

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
Tendo em vista que os objetivos e metas estabelecidos para o exercício em
decorrência do planejamento estratégico da Funasa somente foram publicados em junho, não
houve desdobramento de tais objetivos em plano tático-operacional para o exercício
correspondente ao relatório em comento.
3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
A partir dos Objetivos Estratégicos definidos, a Funasa avançará no seu
planejamento estratégico com a construção da carteira de projetos institucionais que norteará as
atividades voltadas para a consecução do seu mapa estratégico.
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

Planejamento e Resultados: Saúde Ambiental

No exercício de 2017 o Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) adotou
estratégias que visassem dar continuidade no cumprimento das metas e incitativas previstas no
Plano Plurianual 2016 – 2019.
No que concerne ao controle da qualidade da água para consumo humano, a
competência da Funasa está expressa no art. 9º da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde,
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.
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 apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano por parte da Funasa
prioriza ações em municípios com dificuldade na implementação dessa Portaria nº 2.914/2011, e
em áreas de interesse especial do Governo Federal, como comunidades quilombolas, reservas
extrativistas, assentamentos rurais e populações ribeirinhas. 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 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.
a) Forma Direta: com realização de reuniões técnicas; cursos; oficinas de trabalho;
seminários; fóruns; capacitações pedagógicas; visitas técnicas institucionais;
visitas 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 do Núcleo
Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) das Superintendências
Estaduais da Funasa; e
 O monitoramento dos convênios celebrados para o Programa de Fomento
às Ações de Educação em Saúde Ambiental.

b) 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
01/DESAM/FUNASA/MS, para o Programa de Fomento às Ações de Educação
em Saúde Ambiental.
Este Edital teve como objeto específico a seleção de projetos oriundos de
instituições públicas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, voltados às ações de educação
em saúde ambiental visando o enfrentamento ao vetor (Aedes aegypti) transmissor da dengue,
zika, chikungunya. Tal mecanismo visou à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida
da população.
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 selecionam pesquisas em quatros eixos temáticos: Promoção da Saúde, Controle da
Qualidade da Água para Consumo Humano, Saneamento Básico e Contaminação Ambiental.
No ano de 2017, o Departamento visando atender a sua competência, e na busca de
ser protagonista de políticas públicas consideradas importantes para a população também buscou
novas parcerias para atender a temas relevantes denominados de “Projetos Estratégicos”. Nesse
contexto, procurou-se atuar em questões de relevância regional e até nacional, por meio de
parcerias com instituições públicas e privadas sem fins lucrativo.
A área de Saúde Ambiental atua ainda, constantemente, com os antagonismos das
situações de risco enfrentadas pelas populações: por um lado se registra a escassez de água no
semiárido, e por outro lado, as inundações em outras regiões do país, situações essas que
requerem da instituição, intervenções pontuais, técnicas e especializadas. De igual forma, foi
primordial executar e fomentar ações que promovessem a qualidade de vida e reduzissem a
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes em
parceria com órgãos e instituições da saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente.
No que se refere à vinculação com outros planos, 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. Após será
apresentada a análise situacional de cada item.
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.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE)

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.
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do SUS).
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.
* Esforço Restrito (depende exclusivamente do MS)

Objetivo

Iniciativas

Quadro 4 - Programa 2015: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Quanto à Iniciativa 06JC, no primeiro semestre de 2017 a Funasa através dos
Grupos de Resposta em Desastres-GRD das Superintendências Estaduais da instituição, foi
fornecido apoio no atendimento a desastres no estado de Pernambuco afetado por enxurradas,
Alagoas por alagamentos e chuvas intensas, e Amazonas afetado por inundações.
No estado de Pernambuco no município de Jaqueira foi utilizada a Unidade Móvel
de Tratamento de Água-UMTA da Funasa para fornecer água de maneira emergencial para cerca
de 5.500 habitantes do município de Jaqueira. Paralelamente o GRD/PE ajudou na recuperação
da Estação de Tratamento de Água- ETA de Jaqueira para restabelecer o abastecimento, e foram
avaliadas as ETA´s dos municípios de Palmares, Água Preta, Amaraji e Gameleira, que também
se encontravam em situação de emergência. O GRD/PE também deu apoio à Vigilância
Ambiental do Estado realizando análise da qualidade da água, coletando amostras de água em 22
municípios da III GERES, regional da Mata Sul, onde a equipe da Funasa analisou parâmetros
sentinelas (Turbidez, Cloro Residual Livre – CRL, pH, Coliformes Totais – CT e Escherichia
coli – EC).
No estado de Alagoas o GRD/AL da Funasa deu apoio à Vigilância ambiental
realizando análises de qualidade de água em 9 municípios: Atalaia, Branquinha, Capela, Jaquípe,
Joaquim Gomes, Marechal Deodoro, Murici e Pilar; também foi disponibilizada uma equipe de
engenheiros para a verificação das condições das estações de tratamento de água nesses
municípios.
No estado de Amazonas foram distribuídas 515.995 unidades de 5(cinco) litros de
água potável para o consumo humano, destinado ao atendimento das famílias atingidas pelas
inundações do estado.
No segundo semestre de 2017 a Coordenação de Projetos e Ações Estratégicas do
Departamento de Saúde Ambiental da Funasa, reformulou e divulgou o Plano e Protocolo e
Atuação da Funasa em Situações de Desastres por meio de 3 capacitações nos estados de Bahia,
Manaus e Paraíba que reuniu os Grupos de Resposta em Desastres-GRD das 26
superintendências da Funasa para atualização, complementação e/ou ampliação dos
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para articulação da Funasa na atuação em
desastres; no total foram capacitados 133 servidores da Funasa envolvidos na temática.
No que se refere à Iniciativa 06JD, no segundo semestre do exercício de 2017 foi
elaborado o edital de seleção de pesquisas que apresentou muitas dificuldades em sua realização,
dentre as quais houve problema no sistema de submissão das propostas (Sis-funasa), criado para
essa finalidade.

Também se observou a necessidade de adequação do edital a nova legislação que
trata dos Termos de Cooperação e de Fomento (Lei 13.019/2014), que trouxe um novo
delineamento jurídico das parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da
Sociedade Civil, uma vez que a mesma saiu no final de 2014 e como houve um lapso temporal
sem novas seleção (2015 e 2016), havia a necessidade de adequar o edital a nessa legislação.
Essa adequação surgiu a partir do Parecer Técnico da PGF/PFE que sugeriu a correção do edital
e procurou-se atende-lo da forma mais ampla possível. Após solução dessas dificuldades
identificadas, foi aberto o edital em agosto de 2017, sendo finalizado, em função dos prazos do
edital somente no final de novembro/2017.

Programa 2068: SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo
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,
(MINISTÉRIO DAS
CIDADES)

Metas

Iniciativas

06JT - Apoio, implementação e
fomento às ações e ou projetos de
educação em saúde ambiental em
04ON - Executar ações de apoio ao 1.600 municípios, comunidades
controle da qualidade da água para rurais, tradicionais e grupos
consumo
humano
em
2.000 populacionais em estado de
vulnerabilidade socioambiental e
Municípios.
sanitária.

Quadro 5 - Programa 2068: SANEAMENTO BÁSICO (OBJETIVO 0353)

O quadro a seguir apresenta os resultados obtidos:
Quadro 6 - Metas de objetivo 0353
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços
Descrição 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.
Código 0353
Programa Saneamento Básico

Órgão Ministério das Cidades
Código

2068

METAS QUANTITATIVAS
Sequencial

1

Descrição da Meta

Unidade a) Prevista b) Realizada C) Realizada
c) %
medida
até 2019
em 2017
até 2017 Realização (c/a)

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

2.000

594

1.111

55,5%

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

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 2017, um total de 517 municípios. No acumulado nos últimos dois anos
beneficiou 1.111 municípios, representando 55,5% do total da meta prevista no Plano Plurianual
2017 – 2019.
Ressalta-se que alguns fatos negativos provocaram impacto no alcance de
melhores resultados da meta, destacando-se:
 Dificuldade em adquirir reagentes laboratoriais de forma regionalizada
representou um fator que pode ter reflexo no quantitativo de análises de
água realizadas.
 A crescente demanda do Ministério Público com a FPI- Fiscalização
Preventiva Integrada - na Bacia do Rio São Francisco, a fim de que a
Funasa continue apoiando nas ações de controle e a vigilância da
qualidade da água de consumo humano, a exemplo dos estados de
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 2017 foram 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.
Quanto à 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), No exercício de 2017, o
Departamento de Saúde Ambiental, apoiou, implementou e fomentou ações e ou projetos de
educação em saúde ambiental em 377 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos
populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.

Foram realizadas ações educativas em municípios com cisternas, comunidades rurais
e especiais, nas obras relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e para o projeto Sustentar, totalizando 176 municípios
beneficiados.
Ainda que não tenha realizado o trabalho diretamente nas localidades, a
Coordenação de Educação em Saúde Ambiental apoiou técnica e financeiramente 201
municípios, por meio do Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental.
O Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental completou 5
(anos) contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de diferentes comunidades e grupos
populacionais (comunidades ribeirinhas, remanescentes de quilombo, reservas extrativistas,
assentamentos da reforma agrária, áreas de vulnerabilidade socioambiental, semiárido e áreas de
risco ocasionados por desastres naturais), por meio de projetos de Educação em Saúde
Ambiental voltados a sustentabilidade socioambiental e sanitária, a melhoria da qualidade da
água para consumo humano e a coleta e reciclagem e destinação de resíduos sólidos.
Em 2017, visando ampliar o atendimento no fomento das ações em Educação em
Saúde visando o enfrentamento do vetor Aedes Aegypti, em uma lógica de construção coletiva,
assegurando a participação das Superintendências Estaduais, a Funasa reestruturou o Edital de
Chamamento Púbico resultando no atendimento em 1.571 propostas enviadas, 288 aprovadas e
201 municípios efetivamente atendidas.
Ressalta-se que os Projetos de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental
foram selecionados por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/DESAM/FUNASA/MS,
bem como por meio de propostas voluntárias de municípios custeadas por meio crédito
suplementares.

Objetivo

Metas

OBJETIVO 0355 - Implementar medidas
estruturais e estruturantes em áreas rurais e
comunidades tradicionais, que assegurem a
04K3 - Executar ações de apoio ao controle da
ampliação do acesso, a qualidade e a
qualidade da água para consumo humano em 3.000
sustentabilidade das ações e serviços públicos Comunidades Rurais e Tradicionais.
de saneamento básico. (Programa Saneamento
Básico) (MINISTÉRIO DA SAÚDE)
Quadro 7 - Programa 2068: SANEAMENTO BÁSICO (OBJETIVO 0355)

No decorrer do ano de 2017, foram apoiadas com ações em Controle da Qualidade da
Água em 1.131 Comunidades especiais, rurais e indígenas, sendo: 71 assentamentos da reforma
agrária; 564 pequenas comunidades rurais; 143 em regiões ribeirinhas; 280 remanescentes de
Quilombos e 70 aldeias indígenas e 03 reservas extrativistas.

Dentre as ações realizadas destacam-se as de implantação da SALTA-z conforme
descritas abaixo e se referem ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017:
Elaboração do Projeto de Implantação da Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de
Água/SALTA-z em Comunidades.
Esse documento foi elaborado, no ano de 2017, através de um trabalho multissetorial
que envolveu todas as coordenações do Departamento de Saúde Ambiental da Funasa. O
documento orienta as ações de implantação da SALTA-z e tem como objetivos específicos:
 Promover a saúde das populações das comunidades rurais e tradicionais, por meio
da implantação da SALTA-z.
 Estruturar as etapas de implantação da SALTA-z.
 Estabelecer critérios de prioridade das comunidades a serem beneficiadas pela
SALTA-z.
 Criar diretrizes para capacitar os servidores da Funasa nas Superintendências
Estaduais para atuação junto a essas comunidades.
 Criar diretrizes para capacitar os operadores das comunidades e sensibilizá-la
quanto à importância da SALTA-z.
 Definir métodos de acompanhamento da efetividade da SALTA-z.
Procedimentos para a Aquisição da SALTA-z Através de Licitação
Foi realizada, em 2017, a primeira compra de equipamentos SALTA-z. Essa
compra foi realizada através de licitação, por Pregão Eletrônico sob o nº 13/2017 (Sistema de
Registro de Preço) e foi adquirido o quantitativo total de 452 unidades, distribuídas da seguinte
maneira:
Tabela 1 - Distribuição de SALTA-z adquiridas em 2017
SUPERINTENDÊNCIA
DISPONIBILIZADO (2017)
ESTADUAL
Acre

10

Alagoas

4

Amapá

80

Amazonas

78

Bahia

5

SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL

DISPONIBILIZADO (2017)

Ceará

9

Espírito Santo

0

Goiás

0

Maranhão

10

Mato Grosso

13

Mato Grosso do Sul

0

Minas Gerais

0

Pará

80

Paraíba

0

Paraná

3

Pernambuco

15

Piauí

11

Rio de Janeiro

6

Rio Grande do Norte

6

Rio Grande do Sul

28

Rondônia

12

Roraima

35

Santa Catarina

21

São Paulo

4

Sergipe

0

Tocantins

22
TOTAL

452

A distribuição dos equipamentos adquiridos levou em consideração um
levantamento prévio realizado pela Coordenação de Controle de Qualidade da Água para
Consumo Humano, junto as Superintendências Estaduais, no qual as superintendências
indicaram quantas comunidades poderiam receber a SALTA-z em seus estados. Também levou
em consideração a capacidade instalada em cada superintendência para a implantação dos
equipamentos nas comunidades.
Foi realizado, ainda no ano de 2017, um aditivo de 25% no quantitativo adquirido
no processo licitatório SRP nº 13/2017, com a aquisição de mais 113 unidades, como permite a
legislação. O pedido do aditivo foi devidamente fundamentado e este foi aceito pelo setor
jurídico da Funasa.

Seleção das comunidades
Para o processo de seleção das comunidades atendidas pela SALTA-z, foi realizado
primeiramente um levantamento das comunidades potenciais, o qual foi solicitado pela
Coordenação de Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano para as
Superintendências Estaduais através do memorando nº 23/2016.
O número de comunidades indicado neste levantamento prévio foi um dos
indicadores utilizados para quantificar a aquisição das primeiras unidades de equipamentos
SALTA-z comprados pela Funasa no processo licitatório nº 13/2017.
Tanto o levantamento das comunidades potenciais quanto a confirmação das
comunidades aptas a receber a SALTA-z seguiram os procedimentos e critérios estabelecidos no
Projeto de Implantação da SALTA-z. Ressalta-se, entretanto, que a confirmação das
comunidades aptas a receberem a SALTA-z ainda está em andamento.
Algumas Superintendências Estaduais já tem a confirmação das comunidades
selecionadas para receberem a SALTA-z, como demonstrado na Tabela 4 acima.
Entende-se que este trabalho é continuo, mesmo após a implantação dos
equipamentos já adquiridos ou em fase de compra, pois a seleção das comunidades pode indicar
a necessidade de aquisições futuras de equipamentos SALTA-z para atender comunidades que
antes não se enquadravam no perfil estabelecido.
Elaboração do Plano de Ação da Funasa no Projeto SALTA-z
Após o processo de aquisição dos 452 equipamentos SALTA-z concluído, ainda em
2017, a Funasa criou o Plano de Ação da Funasa no Projeto SALTA-z.
Este plano de ação tem como objetivo geral: Estabelecer ações, fluxos e
responsabilidades para os servidores da Presidência da Funasa e Superintendências Estaduais, a
fim de nortear a execução do PROJETO SALTA-Z.
Algumas das ações de implantação da SALTA-z, que estão descritas neste
documento, surgiram através da realização do Plano de Ação e da constituição do Grupo Técnico
de Gestão para a Implantação da SALTA-z.
A elaboração deste documento foi um trabalho conjunto entre todas as coordenações
do Departamento de Saúde Ambiental e contou com a contribuição de outros departamentos da
Presidência da Funasa, como o Departamento de Engenharia e Saúde Pública, o Gabinete do
Presidente e o Departamento de Logística, entre outros, além da participação da
Superintendência Estadual do Pará.
Instituição do Grupo Técnico de Gestão para a Implantação da SALTA-z
A ação de implantação da SALTA-z demanda a participação e articulação dos
diferentes Departamentos e Superintendências Estaduais que compõem a Funasa, direcionando
esforços multissetoriais. Por esse motivo, entendeu-se como necessária a criação de um Grupo

Técnico de Gestão da Implantação da SALTA-z, com caráter deliberativo e decisório, vinculado
à Presidência da Funasa.
Este grupo técnico tem as seguintes atribuições:
a) Definir as macroações necessárias para implantação da SALTA-z;
b) Planejar, acompanhar e monitorar as etapas de implantação;
c) Apoiar a fiscalização do processo de aquisição dos equipamentos,
juntamente com as Superintendências Estaduais da Funasa; e,
d) Articular as ações, no nível nacional, junto aos órgãos e demais atores
envolvidos.
A composição do grupo foi definida pela Presidência da Funasa, ficando a sua
coordenação sob responsabilidade do Departamento de Saúde Ambiental – DESAM, o qual
articulará, externamente com órgãos parceiros, no nível federal, e internamente com os demais
Departamentos e Superintendências.
O grupo deve, ainda, articular para que todas as condições necessárias, à
implantação, sejam realizadas no que se referem à comunicação, recursos, capacitação e gestão
da informação.
O Grupo técnico foi formalizado e constituído através de duas portarias: a
primeira PORTARIA Nº 1092 DE 24 DE AGOSTO DE 2017, que institui e define as funções do
Grupo Técnico e a segunda PORTARIA Nº 1178 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, que define
os nomes das pessoas que compõem o Grupo Técnico de Gestão para a Implantação da SALTAz.
Registro da SALTA-z junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.
No dia 25 de setembro de 2017 foi solicitado junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual – INPI, a patente da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de
Tratamento de Água para Consumo Humano utilizando Filtro e Dosadores – SALTA-z. O
processo de patente ainda está em andamento e o número do pedido é BR 10 2017 0204480.
Semanalmente é feito o acompanhamento do processo.
Sensibilização dos Gestores da Funasa
Foi realizada no dia 19 de setembro de 2017 uma reunião que contou com a
participação dos gestores regionais da Funasa para apresentar a Solução Alternativa Coletiva
Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano, utilizando Filtro e Dosadores –
SALTA-z e, adicionalmente, a sensibilização desses gestores quanto à importância da
participação de todos na implantação dessa solução alternativa em comunidades que não são
atendidas por rede de abastecimento de água.

Capacitação dos servidores da Funasa
A Coordenação de Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano,
juntamente com a Superintendência Estadual do Pará e os idealizadores da solução alternativa de
tratamento de água SALTA-z, realizaram três capacitações de servidores da Funasa para a
operação e manutenção da SALTA-z, conforme calendário abaixo:

Programação de
Capacitações SALTA-z
2017

Local

Superintendências

Pará
(Belém)

Período

Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Tocantins,
Roraima, Distrito Federal e Mato Grosso.

5 a 9 de junho

Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, São
Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, São
Paulo, Distrito Federal e Piauí

03 a 07 de julho

Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul

11 a 15 de
setembro

Tabela 3 - Capacitações de Operação e Manutenção da Salta-z

A Coordenação de Educação em Saúde Ambiental – Coesa, realizou uma
capacitação para os representantes da Saduc das 26 Suest, em João Pessoa – PB, onde foram
debatidos os temas relacionados a capacitação das equipes municipais, Pactuação e Aspectos
estratégicos sobre o Acordo de Cooperação Técnica e Termo de Doação, os eixos de educação
em Saúde Ambiental nas comunidades, planejamento das ações voltados a implantação da
SALTA-z, conforme abaixo:

Tabela 4 - Dinâmica da Capacitações da SALTA-z.
1º DIA
TEMPO

ASSUNTO

8h30min - 9h00min

Acolhimento

09h05min - 10h15min

Salta-Z

10h15min - 10h35min

Intervalo

10h35min - 12h00min

Salta Z

12h00min - 13h50min

Almoço

14h00min - 15h20min

Sensibilização de Gestores

15h25min - 15h45min

Intervalo

DINÂMICA
Abertura
Apresentação dos Participantes
Expositiva
Expositiva + discussão
Expositiva + leitura de texto em grupo + apresentação do
trabalho em grupo

15h50min - 16h30min

Acordo de cooperação
Pactuação/Aspectos Estratégicos

16h30min 17h20min

Acordo de cooperação

8h30min - 09h10min

Termo de Cooperação

Expositiva
Leitura em grupo e discussão do Modelo de termo de acordo

2º DIA
Roda de conversa acerca das discussões em grupo sobre o
Acordo de cooperação.
Divisão da Turma em 05 Grupos (usar números de 1 a 5)
 Eixo 1 – Saúde na comunidade (o que temos e o que
queremos)
- Agua em qualidade e quantidade
- Salta-Z
- Riscos existentes na comunidade
- Cuidados
 Eixo 2 – Meio Ambiente (o que temos e o que
queremos)
- Conservação e degradação
- Resíduos
- Reutilização

09h15min - 10h10min

Educação em saúde Ambiental na
comunidade por
Eixos

 Eixo -3 – Sustentabilidade (o que temos e o que
queremos)
- Salta-Z
-Uso racional dos recursos naturais
- Conservação, preservação e recuperação
-Outras tecnologias disponibilizadas na comunidade
 Eixo 4 - Aspectos econômicos e sua relação sobre a
dinâmica comunitária (o que temos e o que queremos)
- Salta- Z x fundo de reserva
- Gestão de recursos financeiros comunitários
- Produção sustentável e geração de renda (experiências
exitosas)
 Eixo – 5 – Aspectos sociais e a dinâmica comunitária
(o que temos e o que queremos)
- Conquistas sociais
- Mobilização e organização numa visão de futuro.
- Espaço jovem a manutenção das tradições culturais.
- Autonomia.

10h15min -10h30min

Intervalo

Discussão em grupo e preparação dos trabalhos

10h35min - 12h00min

Continuação dos trabalhos em
grupo

Continuação dos trabalhos em grupo por eixos

12h00min- 14h00min

Almoço

14h00 min - 15h40min

Apresentação dos
Grupos de trabalho

15h45min - 16h15min

Planejamento da capacitação dos
municípios

16h20min - 16h35min

Intervalo

16h40min - 17h00

Compartilhamento do planejamento

17h05min - 17h30min

Avaliação e encerramento

Eixos – 1, 2, 3, 4, 5.
Sistematização da proposta e definição das estratégias de
capacitação dos técnicos municipais e monitoramento
Roda de conversa
Roda de conversa e fogueira simbólica

Entrega da SALTA-z
1. Da Licitante para a Funasa
A entrega dos equipamentos à Funasa, pela empresa licitante vencedora respeita os
procedimentos estipulados no Edital e Termo de Referência que compõem o processo licitatório,
sendo os equipamentos entregues nos endereços estipulados por cada Superintendência Estadual
da Funasa.
A entrega dos equipamentos, por parte da contratada, vem acontecendo conforme os
lotes estipulados na licitação e estão seguindo o cronograma abaixo:

Quantidade
UF

Local

AC
AL
AP
AM
BA
CE
MA
MT
PA
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
TO

Rio Branco
Maceió
Macapá
Manaus
Salvador
Fortaleza
São Luis
Cuiabá
Belém
Recife
Teresina
Curitiba
Rio de Janeiro
Natal
Porto Alegre
Porto Velho
Boa Vista
Florianópolis
São Paulo
Palmas

TOTAIS

Lote
1
5

Lote
2

Lote
3

4
40
5
9
10
13
40
15
11
3
6
6
28
6
18
21
4
11

133

60

62

Lote
Aditivo
4
5
5
2
79
3
39
10
4
3
2
2
40
15
5
2
2
4
4
10
6
7
17
14
10
4
11
5

197

113

Tabela 5 - Cronograma de Entrega das SALTA-z adquiridas em 2017

Total
15
6
82
89
9
12
12
15
95
20
13
5
10
10
38
19
49
31
8
27

565

Entrega
Realizada
09/11/2017

23/11/2017
08/02/2017
23/10/2017
22/11/2017
20/11/2017
19/01/2018
06/11/2017
11/10/2017
24/11/2017
22/01/2018
24/01/2018
29/01/2018
22/11/2017
25/01/2018
08/11/2017
30/11/2017
25/01/2018
24/01/2018
23/01/2018

2. Da Funasa para os municípios
Em 2017 iniciou-se em alguns estados o processo de entrega dos equipamentos
adquiridos no contrato nº 22/2017 para os municípios, por meio de assinatura de acordos de
cooperação técnica e termos de doação de equipamentos, conforme comunidades selecionadas
segundos os critérios estabelecidos para a implantação da SALTA-z.
Monitoramento da Distribuição dos Equipamentos e das Implantações da SALTA-z.
O monitoramento da distribuição das 565 unidades adquiridas no processo licitatório
SRP nº 13/2017 nas superintendências, bem como as ações já iniciadas de implantação da SALTAz, estão sendo realizados pelo Grupo Técnico de Gestão para a Implantação da SALTA-z.
Cooperação Técnica Internacional com o Haiti
No dia 29 de agosto de 2017, em visita ao Haiti, o então Diretor Substituto do
Departamento de Saúde Ambiental da Funasa apresentou a SALTA-z como opção tecnológica a ser
avaliada por aquele país. O Ministério da Saúde Haitiano se interessou pela solução alternativa
SALTA-z vislumbrando a utilização da mesma como opção de tecnologia para auxílio ao combate à
cólera.
Desde então são realizadas reuniões periódicas para a realização de um plano de
trabalho para ser realizado em conjunto com a Funasa, Ministério da Saúde e Secretaria de
Vigilância Sanitária.
No dia 30 de novembro de 2017 foi realizada uma visita a Comunidade do Maracujá no
Pará, com representantes do Ministério da Saúde do Haiti para que os mesmos pudessem conhecer o
funcionamento da SALTA-z e, posteriormente, houve uma reunião que envolveu os representantes
do Haiti, representantes da Funasa e do Ministério da Saúde do Brasil, com a finalidade acordar
detalhes de uma missão in loco.
Quadro 3 - Metas de objetivo 0355 do Programa Temático Saneamento Básico (PPA 2017 - 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
Programa Saneamento Básico

Ministério das Cidades

Órgão

Código 2068
METAS QUANTITATIVAS

Sequencial
1

Unidade a) Prevista b) Realizada c) Realizada
medida
até 2019
em 2017
até 2017
Comunidade
04K3 - Executar ações de apoio
3.000
1.131
2004
Apoiado
ao controle da qualidade da
Descrição da Meta

d) % Realização
(c/a)
67%

água para consumo humano em
3.000 Comunidades Rurais e
Tradicionais.
Quadro 8 - Metas de objetivo 0355
Fonte: Desam

3.3

Planejamento e Resultados: Engenharia de Saúde Pública
a) Sistema de Abastecimento de Água

Na área de engenharia de saúde pública, especificamente no que se refere às ações
voltadas para Sistema de Abastecimento de Água e conforme definido pelo Programa Plurianual do
Governo Federal, instituído pela Lei nº 13.249/2016, a Funasa possui entre outras, a 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.
Para atendimento ao que se propõe, a Funasa encontra-se inserida no Programa de
Aceleração do Crescimento, firmando Termos de Compromisso com municípios e governos
estaduais. Outra forma de atendimento é por meio de emendas parlamentares, sendo que nesses
casos são firmados convênios também com municípios e governos estaduais.
Com referência ao Programa de Aceleração do Crescimento, em junho de 2011 a
Funasa editou a Portaria nº 314, a qual instituía processo seletivo para repasse de recursos para
saneamento básico, através da solicitação dos municípios e governos estaduais. Os pleitos foram
realizados por meio de carta-consulta, instrumento disponibilizado aos proponentes para
encaminhamento da documentação referente aos pleitos entre os dias 15/06/2011 à 15/07/2011.
Nesse período foram registradas 10.735 cartas-consulta, dentre elas 1.582 solicitaram recursos a
serem aplicados em sistemas de abastecimento de água totalizando aproximadamente R$ 5,752
bilhões em pleitos.
Em agosto de 2011, a Funasa publicou a Portaria Nº 436, na qual foram selecionados
os municípios para que a Funasa contratasse a execução dos projetos de sistemas de abastecimento
de água. Entre 2011 e 2012, a Funasa elaborou edital e contratou projetos para 368 municípios, num
montante de R$ 38,9 milhões.
Foi publicada a Portaria Funasa Nº 808, de 7 de dezembro de 2011, divulgando os
projetos de engenharia dos proponentes selecionados nas modalidades de obras de abastecimento de
água sendo contratados os projetos de 179 municípios distribuídos em 22 estados, num montante de
R$ 546,8 milhões.

O Governo Federal contratou, ainda, 11 outras obras nesta ação, com o objetivo de
diminuir os efeitos da estiagem na região do semiárido brasileiro, nos anos de 2012 e 2013. O
montante contratado neste subprograma foi de R$ 69,7 milhões. Estas obras também fazem parte do
PAC.
Nesta mesma ação orçamentária, a Funasa contratou diretamente a execução de 117
estudos geofísicos e perfuração de 130 poços nos estados da região do semiárido brasileiro. O
montante contratado foi de R$ 17,8 milhões.
No ano de 2013, a Funasa publicou uma nova Portaria de chamamento público para
ações de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário. A Portaria nº
192/2013 instituiu o processo seletivo, apresentando os critérios de elegibilidade e priorização das
cartas consultas. O sistema de cartas consultas ficou disponibilizado de 04/02/2013 a 05/04/2013,
tendo sido apresentadas 3.887 propostas durante o período.
Após concluídas todas as etapas do processo seletivo, foi divulgado o resultado por
meio da Portaria n. 372 de 05/05/2014. Foram selecionados 286 municípios distribuídos em 25
estados. O valor total contratado foi de R$ 960,3 milhões, para os quais foram empenhados o valor
total de R$ 533,8 milhões nos anos de 2014 a 2017.
A Funasa não realizou nenhuma outra seleção para a ação de sistemas de
abastecimento de água desde o ano de 2014, visto que ao fim de 2017 ainda possuía um déficit
orçamentário da ordem de R$ 404 milhões para esta ação orçamentária.
A execução orçamentária vem atendendo o cronograma de execução das obras
contratadas, de forma que as parcelas que são empenhadas atendam a Portaria Funasa nº 979/2017,
a qual dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a transferência de recursos financeiros das
ações de saneamento e saúde ambiental custeadas pela entidade. A medida que as obras vão sendo
executadas, e após a visita técnica realizada pela área técnica da Funasa e posterior aprovação da
execução, são aportados os recursos orçamentários e financeiros necessários a próxima parcela do
investimento.
b) Sistema de Esgotamento Sanitário
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.
Com referência ao Programa de Aceleração do Crescimento, em junho de 2011 a
Funasa editou a Portaria nº 314, a qual instituía processo seletivo para repasse de recursos para
saneamento básico, através da solicitação dos municípios e governos estaduais. Os pleitos foram
realizados por meio de carta-consulta, instrumento 29 disponibilizado aos proponentes para
encaminhamento da documentação referente aos pleitos entre os dias 15/06/2011 à 15/07/2011.
Nesse período foram registradas 10.735 cartas-consulta, dentre elas 3.048 solicitaram recursos a
serem aplicados em Sistemas de Esgotamento Sanitário totalizando aproximadamente R$ 38,8
bilhões em pleitos.
Em agosto de 2011, a Funasa publicou a Portaria Nº 436, na qual foram selecionados
os municípios para que a Funasa contratasse a execução dos projetos de sistemas de esgotamento
sanitário. Entre 2011 e 2012, a Funasa elaborou edital e contratou projetos para 695 municípios,
num montante de R$ 91,3 milhões.
Foi publicada a Portaria Funasa Nº 808, de 7 de dezembro de 2011, divulgando os
projetos de engenharia dos proponentes selecionados nas modalidades de obras de esgotamento
sanitário sendo contratados os projetos de 267 municípios distribuídos em 21 estados, num
montante de R$ 1.719 milhões.
No ano de 2013, a Funasa publicou uma nova Portaria de chamamento público para
ações de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário. A Portaria nº
192/2013 instituiu o processo seletivo, apresentando os critérios de elegibilidade e priorização das
cartas consultas. O sistema de cartas consultas ficou disponibilizado de 04/02/2013 a 05/04/2013,
tendo sido apresentadas 3.887 propostas durante o período.
Após concluídas todas as etapas do processo seletivo, foi divulgado o resultado por
meio da Portaria nº 372 de 05/05/2014. Foram selecionados 349 municípios distribuídos em 24
estados. O valor total contratado foi de R$ 1.927 milhões, para os quais foram empenhados o valor
total de R$ 870 milhões.
A Funasa não realizou nenhuma outra seleção para a ação de sistemas de
esgotamento sanitário desde o ano de 2014, visto que ao fim de 2017 ainda possuía um déficit
orçamentário da ordem de R$ 1,0 bilhão para esta ação orçamentária.

A execução orçamentária vem atendendo o cronograma de execução das obras
contratadas, de forma que as parcelas que são empenhadas atendam a Portaria Funasa nº 979/2017,
a qual dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a transferência de recursos financeiros das
ações de saneamento e saúde ambiental custeadas pela entidade. À medida que as obras vão sendo
executadas, e após a visita técnica realizada pela área técnica da Funasa e posterior aprovação da
execução, são aportados os recursos orçamentários e financeiros necessários a próxima parcela do
investimento.
c) Saneamento Rural
Quanto ao 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.
O PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL NO CONTEXTO DA POLÍTICA FEDERAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

A Lei 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 esta Instituição trabalhado em 2015, 2016 e 2017 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. 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.
Em fevereiro de 2015 foi assinado o Termo de Execução Descentralizada - TED nº
01/2015, entre Funasa e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), visando a elaboração de
estudos específicos para subsidiar a elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural
(PNSR), compreendendo a entrega de cinco produtos principais - documento final do PNSR: (i)
Análise da situação do Saneamento Rural no Brasil, inclusive conceituação de rural e caracterização
de áreas especiais; (ii) Propostas de diretrizes para o PNSR nos três eixos: Tecnologia; Gestão e
Educação e Participação Social; (iii) Proposta de metas de curto, médio e longo prazos para o
saneamento rural, considerando as especificidades das diferentes tipologias de áreas rurais; (iv)
Detalhamento dos investimentos necessários, por região geográfica e Unidades da Federação, para
atendimento das metas estabelecidas para o saneamento rural em 20 anos; (v) Proposta de gestão do
PNSR - forma de implementação, monitoramento e avaliação das ações.
Instituído, por meio da Portaria Funasa nº 151/2015, o Comitê de Coordenação do
Projeto tem a responsabilidade de apoiar e acompanhar a execução do objeto, analisar e aprovar os
produtos apresentados, além de nomear responsável pela interlocução com a UFMG.
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL EM 2017
No período de abril a julho de 2017 foram realizadas 5 (cinco) oficinas regionais do
PNSR. Nessas oficinas foram intensamente debatidas as oportunidades para o saneamento nas
comunidades dos campos, florestas e águas das cinco macrorregiões brasileiras e os desafios para a
universalização do saneamento nas comunidades rurais e tradicionais no Brasil. Participaram dessas
oficinas cerca de 300 pessoas entre participantes e organizadores.
As oficinas regionais foram realizadas nos seguintes locais e períodos:
 Oficina Sul: Escola Latino-americana de Agroecologia (ELAA) em Lapa/PR,
de 03 a 05 de abril de 2017, com 39 participantes;

 Oficina Centro-Oeste: Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia
(FAET) da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá/MT, de
08 a 10 de maio, com 71 participantes;
 Oficina Norte e Maranhão: Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA), Campus Belém, Pará, de 22 e 24 de maio, com 69 participantes;
 Oficina Sudeste: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo
Horizonte/MG, de 5 e 7 de junho com 103 participantes e;
 Oficina Nordeste: Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF), campus Juazeiro/BA, entre os dias 3 e 5 de julho, e reuniu 88
participantes.
Foi celebrado em 2017, o 3º Termo Aditivo ao TED nº 01/2015, cujo objetivo foi a
ampliação dos recursos para fomento do desenvolvimento do Estudo para a elaboração do PNSR,
para atendimento de cinco aspectos principais, correspondendo a um acréscimo no valor de R$
486.839,09 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos),
refletindo em ajustes no cronograma previsto.
PROGRAMA SUSTENTAR

Em 2017 iniciou-se a reestruturação do Programa Sustentar. Essa reestruturação
amplia a atuação do programa para os seguintes eixos de atuação: i) tecnologias sociais, ou seja,
tecnologias de saneamento apropriadas às peculiaridades regionais e locais; ii) gestão das ações e
serviços visando a sua sustentabilidade através da adequação de alternativas e modelos de gestão;
iii) mobilização e participação social através da promoção da saúde, participação e controle social.
Esta proposta foi consolidada em um documento que pretende a institucionalização do Programa.
Cabe ressaltar que o Sustentar atua em consonância com o PNSR.

d) Resíduos Sólidos Urbanos
No que tange à atuação da Funasa no âmbito do Programa de Resíduos Sólidos
Urbanos abrange ações em áreas urbanas, 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 Resíduos Sólidos Urbanos desenvolvidas pela Funasa são custeadas com
recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU) - Ação Orçamentária 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), executadas por meio de convênios celebrados diretamente
com os municípios e/ou estados.

O Programa de Resíduos Sólidos da Funasa visa a contribuir para a melhoria das
condições de saúde da população, com a implantação de projetos de coleta, transporte, destinação e
disposição final adequada de resíduos sólidos.
Neste programa são priorizados os municípios com maior Índice de Infestação pelo
Aedes aegypti, constantes no Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti
(LIRAa) disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e municípios que apresentem soluções
consorciadas para implantação de sistemas de resíduos sólidos.
Neste programa, a Funasa apoia e repassa recursos não onerosos necessários à
implantação e/ou melhorias de sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.
Considerando o caráter de apoio às ações de serviços públicos, a Funasa contemplará
unicamente ações voltadas ao gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) classificados
como aqueles gerados em atividades domésticas residenciais (urbanas ou rurais), de comércios e
órgãos públicos equiparados aos resíduos domésticos e aqueles gerados em serviços públicos de
limpeza urbana originários da varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana.
Resumidamente, o programa de manejo de RSU da Funasa apoia a execução de
infraestrutura e aquisição de veículos e equipamentos para implantação e/ou melhorias nos sistemas
convencionais de gerenciamento de rejeitos, com a coleta e disposição adequada em aterros
sanitários, sistemas de gerenciamento de reciclagem com a coleta e manejo em unidades de
recuperação de recicláveis e sistemas de compostagem com a coleta e manejo em unidades de
compostagem.
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:

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

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

PROGRAMA 2068: SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

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
Min. das Cidades
serviços públicos de saneamento básico.

0353

Quadro 9- Resíduos Sólidos (Programa 2068: Saneamento Básico)

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
O 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,
conta com quatro metas e quatro iniciativas, apresentadas no quadro seguinte.

METAS
040L - Ampliar de 54,8 para 57,8 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de
distribuição de água ou poço ou nascente com canalização interna.
040M - Ampliar de 46,8 para 49,6 milhões o número de domicílios urbanos servidos por rede
coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários.
040N - Ampliar de 4,5 para 4,8 bilhões de m3 o volume anual de esgoto tratado.
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.
INICIATIVAS

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.
04KT - Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da
equidade e integralidade, com focalização em áreas com elevado déficit na prestação dos serviços.
04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
04KV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Integrado do Plansab.
Quadro 10 - Metas e Iniciativas do Objetivo 0610 - Programa 2068 Saneamento Básico

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
Desta feita, cabe a Funasa juntamente com outros atores, o atendimento da 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.
e) Melhorias Sanitárias Domiciliares
A atuação da Funasa no âmbito do programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares
abrange ações em áreas urbanas, 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 Melhorias Sanitárias Domiciliares desenvolvidas pela Funasa são
custeadas com recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU) - Ação Orçamentária
7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e
Agravos em localidades urbanas de municípios com população até 50.000 habitantes - 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.
Entende-se como Melhorias Sanitárias Domiciliares as intervenções promovidas nos
domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio
de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino
adequado dos esgotos domiciliares.
O programa tem os seguintes objetivos: I. Implantar soluções individuais e coletivas
de pequeno porte, com tecnologias apropriadas; II. Contribuir para a redução dos índices de
morbimortalidade, provocados pela falta ou inadequação das condições de saneamento domiciliar;

III. Dotar os domicílios de melhorias sanitárias, necessárias à proteção das famílias e à promoção de
hábitos higiênicos; e IV. Fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.

São itens passíveis de solicitação de repasse de recursos no programa de Melhorias
Sanitárias Domiciliares: Suprimento de água potável: Ligação domiciliar / intradomiciliar de água;
Poço freático (raso); Sistema de captação e armazenamento da água de chuva; Reservatórios.
Utensílios sanitários: Conjunto sanitário; Pia de cozinha; Tanque de lavar roupa; Filtro doméstico;
Recipiente para resíduos sólidos (lixeiras). Destinação de águas residuais: Tanque séptico / filtro
biológico; Sumidouro; Valas de filtração ou infiltração; Sistemas de aproveitamento de água;
Ligação intradomiciliar de esgoto.

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.

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

OBJETIVO

0353

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

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

Quadro 11 - Melhorias Sanitárias Domiciliares (Programa 2068: Saneamento básico)

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
O 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.

Delega-se à Funasa a competência para gerenciar, acompanhar e apurar as ações
desenvolvidas no âmbito desse Objetivo, que conta com quatro metas e quatro iniciativas,
apresentadas no quadro seguinte.

Metas e Iniciativas do Objetivo 0610 - Programa 2068 Saneamento Básico
METAS
040L - Ampliar de 54,8 para 57,8 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição de
água ou poço ou nascente com canalização interna.
040M - Ampliar de 46,8 para 49,6 milhões o número de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica
para os excretas ou esgotos sanitários.
040N - Ampliar de 4,5 para 4,8 bilhões de m3 o volume anual de esgoto tratado.
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.
INICIATIVAS
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.
04KT - Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da equidade e
integralidade, com focalização em áreas com elevado déficit na prestação dos serviços.
04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
04KV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Integrado do plansab.

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
Dentro dessa lógica, cabe a Funasa o atendimento da 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.
f) Melhorias Habitacionais para controle da Doença de Chagas
A atuação da Funasa no âmbito do programa de Melhorias Habitacionais para
controle da Doença de Chagas abrange ações em áreas urbanas, 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 Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas da
Funasa são custeadas com recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU) - Ação
Orçamentária 2015.3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
Chagas - 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.

A doença de Chagas é uma endemia do continente americano, que tem como agente
patogênico o Trypanosoma cruzi e transmissor o inseto hematófago Triatomíneo.

A existência de habitações cujas condições físicas favorecem a colonização de
triatomíneos associados à pressão de exemplares de procedência silvestre reinfestando o peri e o
intradomicílio, a dificuldade de êxito no controle desses vetores, com inseticidas, constituem fatores
que recomendam a Melhoria da Habitação como medida essencial no Programa de Controle da
Doença de Chagas.

Como medida de controle do vetor da doença de Chagas, destaca-se a Melhoria da
Habitação, cujos benefícios devem ser reforçados por meio de ações de caráter educativo,
desenvolvidas simultaneamente junto às comunidades beneficiadas.

O Programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas
(MHCDCh) fomenta a execução dos seguintes objetos:
 Restauração - reforma de domicílio, visando à melhoria das condições
físicas da casa, bem como do ambiente externo (peridomicílio);
 Reconstrução - caso especial, quando a estrutura da habitação não suporte as
melhorias necessárias, a mesma deverá ser demolida e reconstruída.

No PPA 2016-2019, instituído pela Lei nº 13.249/2016, o Fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) está contemplado no Programa 2015, sob a responsabilidade do Ministério
da Saúde. O Programa 2015 é composto por onze objetivos, apresentados no quadro a seguir:

Programa Saneamento Básico presente no PPA 2016-2019
PROGRAMA 2015: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

OBJETIVO

0713

TÍTULO
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com
ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

Min. da Saúde

1120

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com
ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede Min. da Saúde
de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

1126

Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual,
raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na
atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

Min. da Saúde

0726

Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e
qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Min. da Saúde

0725

Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como
gestor federal do SUS.

Min. da Saúde

1136

Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos
de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e
sustentável do SUS.

Min. da Saúde

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.

Min. da Saúde

0727

Promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e
tecnológico, análises de situação de saúde, inovação em saúde e a expansão da
produção nacional de tecnologias estratégicas para o SUS.

Min. da Saúde

0721

Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a
qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a
democratização das relações de trabalho.

Min. da Saúde

PROGRAMA 2015: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

OBJETIVO

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

0728

Aprimorar o marco regulatório da Saúde Suplementar, estimulando soluções
inovadoras de fiscalização e gestão, voltadas para a eficiência, acesso e
qualidade na atenção à saúde, considerando o desenvolvimento sustentável do
setor.

Min. da Saúde

1130

Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar
a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

Min. da Saúde

Dentre os objetivos apresentados, destaca-se o 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, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde.

Delega-se à Funasa a competência para gerenciar, acompanhar e apurar umas das
iniciativas desenvolvida no âmbito desse Objetivo, que conta com dez metas e quinze iniciativas,
apresentadas no quadro seguinte:
Metas e iniciativas do Objetivo 3921 – Programa 2015 Saneamento Básico
METAS
026Z - Assegurar 100% das regiões de saúde com cobertura de pelo menos um Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest).
026U - Ampliar para, no mínimo, 70% o percentual de municípios com cobertura vacinal adequada (95%) da vacina
Pentavalente (DTP+HB+Hib) em menores de 1 ano.
04H4 - Aumentar para 95% a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos
novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.
026X - Aumentar para, no mínimo, 76% a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar diagnosticados.
04H6 - Aumentar para, no mínimo, 80% a proporção de testagem para HIV entre casos novos de tuberculose.
04H5 - Aumentar para, no mínimo, 90% a proporção de pessoas vivendo com HIV/Aids, em tratamento há pelo
menos 6 meses, com carga viral suprimida.
027N - Reduzir, para no máximo 100.000, o número de casos autóctones de malária no Brasil.

04QU - Reduzir a prevalência de uso do tabaco para 9,6%.
04JG - Garantir a aquisição de 100% dos imunobiológicos de responsabilidade do Ministério da Saúde.
04SD - Custear 3.000 pólos do Programa Academia da Saúde.

INICIATIVAS
02QB - Redução do quantitativo de habitações cujas condições físicas favorecem a colonização do inseto hematófago
Triatomíneo, transmissor do agente patogênico Trypanosoma Cruzie (Doença de Chagas).
05RY - Ampliação de 75% para 90% do número de amostras de água analisadas para o parâmetro Turbidez.
05RZ - Ampliação de 75% para 90% do número de amostras de água analisadas para o parâmetro Coliforme Total.
05S0 - Ampliação de 60% para 75% do número de amostras de água analisadas para o residual do agente desinfetante
(parâmetros Cloro Residual Livre, Cloro Residual Combinado e Dióxido de Cloro).
05SF - Pactuação e monitoramento das metas de redução de sódio em alimentos processados no Brasil.
05SG - Estabelecimento de pacto para redução de açúcar em produtos das categorias prioritárias.
05SH - Estabelecimento do plano de operação do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos
Rio 2016.
05SI - Definição dos planos operacionais para enfrentamento dos riscos epidemiológicos, ambientais e sanitários nos
Jogos Rio 2016.
05SJ - Ampliação para 95% dos municípios com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização
(SIPNI) implantado.
06BF - Oferecimento de 32 comparações interlaboratoriais, incluindo ensaios de proficiência, para a Rede de
Laboratórios de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
06BG - Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Amostras Harpya / SGAWeb em 46 laboratórios
da Rede de Laboratórios de Vigilância Sanitária do SISLAB.
06JA - Redução da prevalência do consumo abusivo de álcool no Brasil entre adultos
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.
06OQ - Articulação para a implantação nos diversos órgãos governamentais da notificação intersetorial de violências
interpessoais e autoprovocadas.

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL 2016)

Dentro dessa lógica, cabe a Funasa o atendimento da iniciativa 02QB - Redução do
quantitativo de habitações cujas condições físicas favorecem a colonização do inseto hematófago
Triatomíneo, transmissor do agente patogênico Trypanosoma Cruzie (Doença de Chagas).
Assim, para o atendimento dessa iniciativa, a Funasa possui o Programa já
apresentado, Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas.
g) Drenagem e Manejo das águas pluviais Urbanas
A atuação da Funasa no âmbito do programa de Implantação e Melhoria de Serviços
de Drenagem e Manejo das águas pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e
Agravos em Áreas Endêmicas de Malária, vem 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 Serviços de Drenagem e Manejo das águas pluviais Urbanas para
Prevenção e Controle de doenças e agravos em áreas endêmicas de malária desenvolvidas pela
Funasa são custeadas com recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU) - Ação
Orçamentária 3883 - Serviços de Drenagem e Manejo das águas pluviais Urbanas para Prevenção e
Controle de doenças e agravos em áreas endêmicas de malária.

O programa de Drenagem e Manejo ambiental em áreas endêmicas de malária tem
por objetivo o desenvolvimento de ações em aglomerados urbanos, em municípios localizados em
áreas endêmicas de malária com transmissão urbana autóctone¹. (¹ Pessoa que nasceu na região ou
no território em que habita.)

São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação,
limpeza e demais obras de melhoria do fluxo d'água, com uso de tecnologias adequadas. Somente
são financiadas intervenções em áreas endêmicas, comprovados por meio de parecer entomológico
e epidemiológico da área.

Para atendimento da ação a FUNASA tem focado em medidas estruturais, o
tradicional uso dos recursos com obras e intervenções físicas, para evitar e prevenir a população de
riscos epidemiológicos

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:

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

OBJETIVO

0353

TÍTULO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

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 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,
conta com quatro metas e quatro iniciativas, apresentadas no quadro seguinte
Metas e Iniciativas do Objetivo 0610 - Programa 2068 Saneamento Básico
METAS
040L - Ampliar de 54,8 para 57,8 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição de água
ou poço ou nascente com canalização interna.
040M - Ampliar de 46,8 para 49,6 milhões o número de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica
para os excretas ou esgotos sanitários.
040N - Ampliar de 4,5 para 4,8 bilhões de m3 o volume anual de esgoto tratado.
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.

INICIATIVAS
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.
04KT - Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da equidade e integralidade,
com focalização em áreas com elevado déficit na prestação dos serviços.
04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
04KV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Integrado do Plansab.

Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)
Desta feita, cabe a Funasa juntamente com outros atores, o atendimento da iniciativa
04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
h) Coleta e Reciclagem de Materiais
A atuação da Funasa no âmbito do programa de Implementação de Projetos de
Coleta e Reciclagem de Materiais, vem sendo realizada com recursos de Programação conforme
Orçamento Anual, consideradas as definições do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019.
Desde o ano de 2009, a instituição tem desenvolvido e implementado o programa de
apoio aos catadores, por meio da ação no Plano Plurianual PPA de código: 8007.20AM e
2067.20AM sob o título de Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais.
Este programa tem como objetivo “Ampliar o acesso aos serviços de manejo de
resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos
serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis”, por meio da iniciativa
de “Apoio e fomento às 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”.

Projeto CATAFORTE
Desde 2013, a Funasa aderiu ao Projeto CATAFORTE com o objetivo de agregar as
políticas públicas existentes no âmbito do Governo Federal, que por meio do Comitê
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis (CIISC) executa conjuntamente o Programa Pró-Catador, que tem entre suas atribuições

apoiar ações de inclusão social e econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e
articular as políticas setoriais e acompanhar a implementação de ações voltadas à população de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (Decreto nº 7.405/2010).
Nesse sentido, este Comitê tem articulado a execução do Projeto CATAFORTE III Estruturação de Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias de Empreendimentos de catadores de
materiais recicláveis, a qual a Funasa aderiu e tem contribuído na execução deste projeto.
O Projeto CATAFORTE III tem por finalidade estruturar redes solidárias formadas
por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis de modo a possibilitar avanços
na cadeia de valor e inserção no mercado da reciclagem de forma competitiva, consolidando-as,
também, como prestadoras de serviços das políticas públicas de coleta seletiva de resíduos sólidos e
da logística reversa.
A articulação realizada pelo CIISC visa possibilitar a integração de parceiros para
aporte de recursos em investimento (construção de galpões, reformas, aquisição de equipamentos) e
em custeio (assistência técnica, capacitações, consultorias, eventos para intercâmbio de
experiências, pesquisas para identificação de oportunidades negociais).
Para execução do CATAFORTE foi firmado em 31/07/2013, o Acordo de
Cooperação Nº 001/2013, firmado entre a Secretaria-Geral da Presidência da República e a
Fundação Banco do Brasil - FBB, a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, o Ministério do
Trabalho e Emprego e o Ministério do Meio Ambiente, cujo o objeto é o desenvolvimento de ações
conjuntas para o fortalecimento e estruturação de redes formadas por cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e inserção no
mercado da reciclagem de forma competitiva, consolidando-as, também, como prestadoras de
serviços das políticas públicas de coleta seletiva de resíduos sólidos e da logística reversa.
Este Projeto tem por finalidade estruturar redes solidárias formadas por cooperativas
e associações de catadores de materiais recicláveis de modo a possibilitar avanços na cadeia de
valor e inserção no mercado da reciclagem de forma competitiva, consolidando-as, também, como
prestadoras de serviços das políticas públicas de coleta seletiva de resíduos sólidos e da logística
reversa.
Entende-se como redes solidárias de empreendimentos de catadores de materiais
recicláveis o agrupamento de cooperativas e associações, constituídas legalmente ou em processo
de constituição, para atuação conjunta na articulação, comercialização de materiais recicláveis e
outras atividades.
Este projeto possui uma estrutura denominada de Comitê Estratégico, composto pela
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR, por meio do CIISC, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Ministério do Emprego e Trabalho – MET, por meio da

Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, Fundação Banco do Brasil - FBB e Banco
do Brasil - BB, que tem como finalidade definir as diretrizes estratégicas do Projeto.
A coordenação deste comitê estratégico ficou a cargo da SG/PR, na qual
disponibilizou o Edital de Seleção Pública N.º 001/2013, no sitio eletrônico
http://www.secretariageral.gov.br/cataforte, cujo o objeto foi a seleção de propostas para o
fortalecimento e estruturação de Redes de Cooperação de Empreendimentos Econômicos Solidários
de Catadores de Materiais Recicláveis, a qual selecionou 33 Redes de Cooperação de
Empreendimentos Econômicos Solidários totalizando 432 Associações e Cooperativas de catadores
a serem beneficiados pelo projeto CATAFORTE, conforme Portaria nº 51 de 23 de outubro de
2013.
Após a seleção das Redes e concomitante às outras atividades inerentes ao
CATAFORTE, a FUNASA iniciou os trabalhos para implementar as ações sob sua
responsabilidade, objetivando a aquisição de prensas hidráulicas, balanças do tipo plataforma
digital, carrinhos de plataforma, mesas de separação ou esteiras, empilhadeiras e elevadores de
carga.
Para tanto, a Funasa publicou a PORTARIA Nº 1239, DE 30 DE OUTUBRO DE
2013, convocando as entidades privadas sem fins lucrativos, constantes na Portaria nº 51 de 23 de
outubro de 2013 para realizar o cadastramento de Proposta / Plano de Trabalho no Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV objetivando adquirirem os equipamentos
citados acima.
Como resultado deste processo de seleção a FUNASA celebrou 33 (trinta e três)
convênios, conforme Tabela 01, que beneficiaram 421 cooperativas e associações de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis, conforme gráfico 01.
Os 33 convênios celebrados com as Redes Solidárias totalizam o valor de R$
41.032.347,33 (quarenta e um milhões, trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e 33
centavos).
Ressalta-se que estes convênios foram celebrados em 2013 e até a presente data
apenas o convênio 797760/2013, celebrado com a Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis de Ourinhos - CCMRO foi aprovado e liberado recurso financeiro de R$ 509.820,00
para aquisição dos equipamentos.
Após a celebração de convênios, houve a necessidade de padronizar a análise técnica
desses convênios no âmbito das SUEST, assim o Departamento de Engenharia de Saúde Pública da
Funasa, elaborou documento contendo orientações técnicas para análise dos convênios do programa
CATAFORTE III.

O documento denominado Orientações Técnicas para análise dos Convênios do
Programa CATAFORTE teve como objetivo, dar suporte técnico à área de engenharia da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa) quanto aos requisitos mínimos e documentos obrigatórios a serem
apresentados, para análise e aprovação dos convênios referentes ao Programa CATAFORTE, no
que tange ao repasse de recursos não onerosos voltados à aquisição de equipamentos.
A fim de unificar o processo de análise, foi elaborado o relatório de visita técnica que
o técnico da Funasa, deverá preencher para cada empreendimento visitado. Esse relatório contempla
as principais informações sobre a infraestrutura da cooperativa/associação, fluxo dos produtos
triados, registros fotográficos e demais informações julgadas pertinentes para subsidiar o processo
de avaliação.
Conforme mencionado anteriormente, a respeito da baixa execução dos convênios,
pode-se afirmar que no decorrer do processo de análise dos convênios observou que as entidades
selecionadas não conseguiam atender a tais exigências, em função de diversas situações que vão de
ordem política, financeira e técnica, tais como:

Obtenção do Alvará de Funcionamento junto ao poder público local, a
exemplo, das cooperativas e associações de catadores do Distrito Federal, que em sua
maioria estão localizadas em área do Serviço de Limpeza Urbana – SLU e não
conseguem o Alvará de Funcionamento;

Custo de investimento para obtenção da Licença Ambiental de Operação e de
elaboração do Laudo de Vistoria Técnica das Instalações Elétricas;

Entendimento técnico por parte da Funasa, de que para aprovação dos
convênios era necessário que todos as cooperativas e associações pertencentes a
Rede Solidária atendessem as exigências.
Esses exemplos, retratam a dificuldade que todos as cooperativas e associações
estavam encontrando na obtenção dos documentos a serem apresentados a Funasa
i) Apoio à Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento
A Ação 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico - destina-se a
todos os municípios brasileiros com população até 50.000 habitantes, e 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 objetivo dessa ação é implementar 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)2, o fortalecimento das ações em medidas estruturantes assegura, de maneira crescente,
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, apoiando-se nas diretrizes estabelecidas pela
Lei 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 macro diretrizes 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.
Assim, a COATS empreendeu em 2017 atividades condizentes à ações estruturantes
e à Lei 11.445/2007 que englobam o apoio à elaboração de Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), capacitações de quadros municipais e de servidores, suporte à sustentabilidade de
investimentos em áreas rurais com o Programa Saneamento e Sustentabilidade em Áreas Rurais
(SUSTENTAR) e o apoio técnico e financeiro à elaboração do Programa Nacional de Saneamento

2

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 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 2016-2019 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.

Rural (PNSR), além do apoio à gestão de autarquias e departamentos municipais de saneamento,
com a elaboração de diagnósticos técnicos e administrativos dos serviços de abastecimento de água.
Atividades essas que visam à sustentabilidade para o adequado atendimento
populacional, com o olhar para o território municipal e à integralidade das ações de saneamento
básico e serão, portanto, quantificadas e qualificadas no presente relatório de gestão.

j) Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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.
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 e 7 (sete) pesquisas em
2017.
Os supervisores das pesquisas em conjunto com a Codet/Cgcot/Densp (Secretaria
executiva do Programa de Pesquisa) acompanham o andamento das pesquisas, por meio de reuniões
e visitas técnicas no local onde estão sendo desenvolvidas.
A avaliação do andamento e da conclusão das pesquisas são realizadas no Seminário
de Avaliação de Pesquisas (Parcial e Final), por intermédio de um Comitê Técnico composto
supervisores, consultores Ad hoc e por técnicos da Funasa, e suas decisões são fundamentadas por
pareceres emitidos por especialistas e pelos supervisores das pesquisas.
Ao término das pesquisas, são gerados, além dos relatórios finais e resumos
executivos, e dependendo da proposta do projeto da pesquisa, publicações de livros, cartilhas e
manuais, cursos, seminários e oficinas, além de teses e de dissertações de alunos membros da
equipe de pesquisa.
A situação das pesquisas financiadas por meio do Programa de pesquisa em saúde e
saneamento, até 31 de dezembro de 2017, estão apresentadas na Tabela 1.

Número das pesquisas concluídas, relativos aos Editais 2000, 2001, 2003, 2007 e 2011, do
Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, em 31 de dezembro de 2017.
Tabela 6 - Pesquisas concluídas

Área temática

Edital 2000

Edital 2001 Edital 2003 Edital 2007

Edital 2011

Total

Abastecimento
de água

4

6

10

5

8

33

Esgotamento
sanitário

2

3

4

6

2

17

Resíduos
sólidos
urbanos

-

4

2

-

1

7

Gestão em
engenharia de
saúde pública

1

2

6

4

6

19

Melhorias
sanitárias
domiciliares

1

2

1

-

-

4

Saúde dos
povos
indígenas

-

1

2

-

-

3

Melhorias
habitacionais

1

-

-

-

-

1

TOTAL

9

18

25

15

17

84

Os resumos executivos são publicados nos Cadernos de Pesquisa em Engenharia de
Saúde Pública da Funasa, sendo que resumos de 55 pesquisas constam dos 9 Cadernos, conforme a
seguir que apresenta o número de resumos executivos por Edição de Caderno de Engenharia e por
ano de publicação do Edital, em 31 de dezembro de 2017.
Tabela 7 - Resumos executivos

Caderno de
pesquisa

2000

2001

1

4

3

2003

2007

2011

Total
7

Caderno de
pesquisa

2000

2

2001

2003

2007

2011

6

3

2

Total
6

2

3

7

1

5

6

5

5

5

6

5

5

4

7

6

6

8

6

6

9*

1

6

7

12

6

55

Total

6

12

18

Fonte: Densp/Cgcot/Codet * no prelo.
As 17 (dezessete) pesquisas que foram selecionadas por intermédio do Edital
01/2011 são apresentadas no quadro abaixo:

N

AREA
TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

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

3

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

UFRN

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

UNISC/RS

5

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

UFSC

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

4

Abastecimento
de água

N

AREA
TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

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

8

Tratamento simplificado de águas superficiais com alta
turbidez para abastecimento de pequenas comunidades
localizadas em Várzeas

UFMG

9

Coleta seletiva: modelos de gestão com e sem inclusão
Resíduos sólidos de catadores, vantagens e desvantagens na perspectiva
da sustentabilidade.

USP/SP

10

Desenvolvimento de uma ferramenta para o processo de
planejamento, implementação e gestão de sistemas
sustentáveis de saneamento para comunidades isoladas

UFMS

11

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

UFRJ

Metodologia para formulação de consórcios para gestão
integrada em saneamento ambiental

UFSCar

Metodologia para fortalecimento do controle social na
gestão em saneamento

USP

14

Modelo de gestão de resíduos sólidos para cinco
assentamentos no município de Palmas

UFTO

15

Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural –
SISAR, da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, em
sua dimensão político-institucional

UFMG

16

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

UFMG

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

UFSC

12
13

17

Gestão em
engenharia de
saúde pública

Esgotamento
sanitário

Tabela 8 - Pesquisas concluídas e aprovadas referente ao Edital 01/2011

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

Os relatórios finais, após a aprovação são disponibilizados, na íntegra, no sítio
eletrônico da Funasa http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_estPesq.asp.
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS PESQUISAS CONCLUÍDAS 1/2017 e 2/2017
Nos dias 9 e 10 de maio de 2017, realizou-se em Brasília/DF, o Seminário 1/2017 de
Avaliação de Pesquisas Concluídas do Edital nº 01/2011, com a apresentação de 4 (quatro)
pesquisas que foram aprovadas, com algumas pendências, conforme tabela abaixo:
N

ÁREA
TEMÁTICA

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

Abastecimento de
água

Metodologia para formulação de consórcios para gestão
integrada em saneamento ambiental

UFSCar/SP

2

Abastecimento de
água

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

UFSC

3

Gestão em
engenharia de
saúde pública

Modelo de gestão de resíduos sólidos para cinco
assentamentos no município de Palmas-TO

UFTO

4

Gestão em
engenharia de
saúde pública

Desenvolvimento de uma ferramenta para o processo de
planejamento, implementação e gestão de sistemas
sustentáveis de saneamento para comunidades isoladas

UFMS

1

Tabela 9 - Pesquisas aprovadas

Fonte: Densp/Cgcot/Codet

Em 30 de novembro de 2017, realizou-se em Belém/PA, o Seminário de Avaliação
de Pesquisas Concluídas 2/2017, do Edital nº 01/2011, com a apresentação de 3 (três) pesquisas que
foram aprovadas, com algumas pendências.
Relação das pesquisas apresentadas no Seminário de Avaliação das pesquisas Concluídas 2/2017,
referentes ao Edital 01/2011, realizado em Belém/PA, no dia 30 de novembro de 2017.

N
1

AREA
TEMÁTICA
Abastecimento de

TÍTULO
Tratamento de água por filtração em margem para o

INSTITUIÇÃO
UFSC

N

AREA
TEMÁTICA
água

TÍTULO

INSTITUIÇÃO

abastecimento de populações dispersas e pequenas
comunidades.
Tratamento simplificado de águas superficiais
com alta turbidez para abastecimento de pequenas

2

5

comunidades localizadas em várzeas.

Esgotamento
sanitário

Filtros plantados com macrófitas (wetlandas
construídos) empregados no tratamento
descentralizado de esgotos

UFMG

UFSC

Tabela 10 - Pesquisas concluídas

Fonte: Densp/Cgcot/Codet
PUBLICAÇÕES de pesquisas
Dando continuidade à divulgação dos resultados das pesquisas financiadas pela
Funasa, em 2017, foi publicado o “8º Caderno de Pesquisa de Engenharia de Saúde Pública”, e
encontra-se na gráfica o '9º Caderno de Pesquisa de Engenharia de Saúde Pública', com resumos
executivos de pesquisas concluídas, referentes ao Edital de Convocação nº 1/2007 e nº 1/2011.
Além da versão impressa, os Cadernos de Pesquisa, serão disponibilizados no sítio eletrônico da
Funasa na internet.
Durante o I Congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde
Ambiental promovido pela Funasa na cidade de Belém/PA, realizou-se o lançamento de 4 (quatro)
publicações, resultantes das pesquisas financiadas pela Fundação, conforme seguem:
a)
“Participação e controle social em saneamento básico - Conceitos,
potencialidades e limites”. Organizadores: Léo Heller, Marluce Martins de Aguiar,
Sonaly Cristina Rezende;
b)
“Cartilha de Consórcio Público e Guia de Consórcios Públicos” - Ana Lúcia
Britto - Wladimir Antônio Ribeiro;
c)
“Gestão da coleta seletiva e de organização de catadores: indicadores e
índices de sustentabilidade” - Gina Rizpah Besen, Wanda Maria Risso Günther,
Helena Ribeiro, Pedro Roberto Jacobi e Sonia Maria Dias;

d)
“METODOLOGIAS para o fortalecimento do controle social no saneamento
básico” - Organizadores: Pedro Roberto Jacobi, Mariana Gutierres Arteiro da Paz e
Izabela Penha de Oliveira Santos.

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
A Coordenação de Informação e Tecnologia em Saneamento (Codet), tem a
competência de propor a estruturação da Gestão da Informação. Em 2017 foram realizadas 2 (duas)
oficinas, com a participação de colaboradores externos, representantes da OPAS/OMS, técnicos das
Suest’s e da Presidência, com objetivo de estruturar metodologia para acompanhar o estágio de
execução das diversas ações componentes dos Programas de Saneamento, avaliando os resultados
obtidos e, os impactos junto às comunidades beneficiadas. A construção dos indicadores dos
programas e ações de saneamento desenvolvidas pela Funasa será um processo de construção
coletiva e pretende avaliar os serviços que a Funasa oferta a população. Outro objetivo é catalogar e
disponibilizar à sociedade o valioso acervo da instituição resgatando a memória sobre a atuação da
Funasa ao longo de todos os anos. Novas oficinas e cursos, sobre a gestão da informação, estão
previstos para 2018.
TRADUÇÃO DO MANUAL DE SANEAMENTO – 4ª EDIÇÃO
O Manual de Saneamento - 4ª edição-2015 (Manual), elaborado por técnicos da
Funasa, teve sua tiragem inicial de 500 exemplares, todos esgotados, restando, apenas, na forma
digitalizada, armazenado em cartão pen drive. O arquivo do Manual encontra-se disponível no sítio
eletrônico da Funasa. Foi contratada a reimpressão do Manual, bem como, a publicação nos idiomas
inglês e castelhano, cujas versões traduzidas estarão disponíveis ao público em 2018.
A Codet participa e coordena as atividades de revisão para a reimpressão e a
tradução do Manual de Saneamento.
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE
SAÚDE AMBIENTAL DA FUNASA (ICIESA)
No período de 26 de novembro a 02 de dezembro de 2017, realizou-se em
Belém/PA, o I Congresso de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Ambiental da Funasa (I
Ciesa). O evento contou com palestrantes de instituições e organismos nacionais e estrangeiros,
com a apresentação e discussão de diversos temas relacionados, principalmente, à engenharia de
saúde pública e à saúde ambiental. Foram convidados palestrantes de países como França, Holanda,

Itália, Peru e Portugal, e instituições do país, abordando os assuntos relativos ao tema central:
“Saneamento e saúde ambiental - desafios globais para o desenvolvimento sustentável”.
Representantes da Etiópia e do Haiti, países que mantém cooperação técnica com a Funasa, também
participaram do evento. A organização do evento contou com a participação dos servidores das
Superintendências Estaduais e Presidência da Funasa. Dentro do I Ciesa foram apresentadas
pesquisas e lançadas publicações que resultaram de pesquisas financiadas pela Funasa. Para o
evento, foram convidados pesquisadores e autores. As Mostras de experiências bem-sucedidas e de
estudos e pesquisas, tiveram grande número de participantes externos e internos à Funasa. Minicursos, oficinas e visitas técnicas tiveram participação do púbico em geral. Mereceu também
destaque o Concurso de Fotografias sobre o tema do evento com participantes e premiação de
autores externos e internos. Destaca-se, a participação de instituições e técnicos do Estado do Pará
que colaboraram com estandes, palestrantes, visitas técnicas, cursos e expressivo número de
trabalhos técnicos na Mostra de Experiências.
A Codet/Cgcot participou ativamente da organização, acompanhamento e avaliação
do evento, envolvendo, portanto, atividades prévias, durante e posteriores à realização do
Congresso.
OUTRAS ATIVIDADES
PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DA CODET EM EVENTOS EXTERNOS


47º Congresso Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
- Assemae, no período de 19 a 22 de junho de 2017, na cidade de Campinas/SP, com
apresentação de trabalho técnico.



29º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, em São Paulo/SP, no
período de 2 a 6 de outubro de 2017, com apresentação de trabalho técnico



Curso de Redação Científica em Saúde, oferecido pela Bireme/Opas - Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde -, em Brasilia/DF.

PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E NO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA
No período de 18 a 23 de março de 2018, será realizado no Centro de Convenções de
Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água com o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA), Funasa
e de outras instituições O evento é considerado o maior em recursos hídricos com a temática
‘Compartilhando Água’

O Fórum oportuniza um diálogo mundial, aberto e democrático, para estabelecer
compromissos políticos relacionados à água. Também incentiva o uso racional, conservação,
proteção, planejamento e gestão deste recurso em todos os setores da sociedade.
A Codet/Cgcot/Densp/Funasa participou do chamamento para participar da
organização dos nove temas do Processo. Tendo em vista a oportunidade Brasil sediar o evento,
contando com o envolvimento de diversos órgãos públicos federais, como o Ministério do Meio
Ambiente, a Agência Nacional de Águas, o Ministério de Minas e Energia, a Fundação Nacional de
Saúde manifestou interesse em participar da organização do Tema Pessoas, que enfoca questões
relativas a “água, saneamento e saúde”, ou seja, dentro do escopo de atuação da Funasa.
A partir de 76 manifestações de interesse vindas de todo o mundo, a Funasa foi uma
das cinco instituições escolhidas para coordenar os trabalhos do Tema Pessoas, tornando-se
posteriormente líder deste tema.
O Tema Pessoas está dividido nos seguintes tópicos:
 Água potável suficiente para todos;
 Saneamento integrado para todos;
 Água e saúde pública.
Desse modo, a Funasa - no papel de líder - junto a outras quatro organizações do
Grupo de Coordenação do Tema, coordenou os trabalhos de quinze organizações internacionais,
sendo cada grupo de cinco organizações responsáveis por cada um dos três tópicos.
Nessa etapa da organização foram formulados:
 A descrição do Tema Pessoas;
 A descrição de cada um dos tópicos deste tema;
 A proposição de três sessões durante o evento para cada um dos três tópicos
(a,b,c); e
 A elaboração da descrição de cada sessão.

Pode-se dizer, assim, que a Funasa é responsável por coordenar nove sessões que
ocorrerão durante o evento, sendo elas:

a) Tópico a. Água potável suficiente para todos


Sessão 1: ODS-6 – Fonte de vida! Ajudando governos a alcançar as metas
da água;



Sessão 2: Água como direito humano: implementação de ferramentas e
estratégias institucionais e de financiamento sustentável;



Sessão 3: Realidades invisíveis: água segura em favelas, em situações
pós-conflitos e pós-desastres e em outras comunidades.

b) Tópico b. Saneamento integrado para todos


Sessão 1: Reconhecendo o direito humano a saneamento;



Sessão 2: Abordagem integral do saneamento, cadeia de saneamento e
inovação;



Sessão 3: Estabelecendo os alicerces necessários para alcançar o
saneamento universal.

c) Tópico c. Água e saúde pública


Sessão 1: Água segura: o que ainda precisa ser feito para prevenir doenças
transmitidas pela água ou relacionadas a água, saneamento e higiene?;



Sessão 2: Sinergias além do ODS-6: acesso à água potável segura, a
saneamento e higiene para melhor nutrição e saúde pública;



Sessão 3: Comunicação de riscos relacionados à qualidade da água para
consumo humano: busca do empoderamento da população e minimização
dos riscos à saúde.

A coordenação da definição e organização destas sessões envolveu a escolha de
membros da organização, a partir das organizações que manifestaram interesse em participar; a
garantia de diversidade regional, de gênero, de setores e de inclusão de profissionais jovens; a
avaliação dos textos de descrição elaborados pelos grupos; a articulação entre as diversas
organizações dentro de cada sessão e entre as sessões, quando necessário; o apoio e colaboração nas
decisões da comissão temática, entre outras tarefas.
Concluindo a participação da Funasa no Tema Pessoas, está sendo organizado uma
sessão especial que abordará a temática “Água e Pobreza Urbana”. Esta sessão, que é organizada
diretamente pelo grupo que a Funasa lidera, buscará discutir os entraves de acesso a água para

populações pobres, por meio da participação de convidados internacionais representativos, como
membros do Banco Mundial e o Presidente da ASSEMAE.
Além do Tema Pessoas, é importante destacar a seleção da Funasa para organizar um
dos tópicos do Tema transversal “Capacitação”, o que reflete a preocupação da instituição em
capacitar não apenas seus servidores, mas também a sociedade como um todo nas temáticas
relativas à água.
Dentro do Tema Capacitação, a Funasa participa da organização do tópico b. Ciência
& Tecnologia (C&T) e a tomada de decisão e formulação de políticas, sendo que, junto a outras
quatro organizações internacionais, coordena a formulação das três sessões do tópico, estando mais
próxima da “Sessão 2: Elaboração de políticas que liberem o potencial da C&T para (melhor)
solucionar a crise hídrica”.
Durante o evento, no contexto do Processo Temático, a Funasa será responsável por
organizar a sessão de encerramento do tema pessoas, apresentando os resultados das nove sessões
organizadas, bem como da sessão especial, suas relações, desenlaces, mensagens políticas e demais
definições das discussões, contribuindo para a divulgação e continuidade destes debates, bem como
a efetivação de compromissos pré-estabelecidos.

3.4

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

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.
O Plano Plurianual é monitorado via Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (SIOP), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde as metas sob
responsabilidade do Ministério da Saúde, executadas pela FUNASA, estão descritas e o
acompanhamento no sistema tem periodicidade anual, 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 Fundação.
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 quadrimestral. As informações obtidas com o
monitoramento são utilizadas pelo Ministério da Saúde para composição dos Relatórios
Quadrimestrais de Prestação de Contas, submetido ao Conselho Nacional de Saúde.
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.

3.5

Desempenho Orçamentário

Em termos gerais, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA-2017 foram
aderentes às necessidades do Órgão ao longo do ano. Implementaram-se, no entanto, ajustes de
forma a prover créditos em ações ou grupos de natureza de despesa que apresentaram projeções de
dispêndios superiores aos previsto quando da elaboração da referida proposta orçamentária. Os
ajustes na programação orçamentária propiciaram a realização satisfatória dos dispêndios
planejados, não ocorrendo, dessa forma, comprometimento relevante no desempenho das atividades
desta Fundação.
3.5.1 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.
a)

Ações Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) – SAÚDE AMBIENTAL
Ação Orçamentária 20AF custeadora das metas 04ON e 04K3
Identificação da Ação

Código

20AF

Título

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

Tipo: Atividade

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.

Objetivos

Código: 0353

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).
Saneamento Básico

Programa

Código: 2068

Unidade Orçamentária

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Ação Prioritária

( ) Sim

( x )Não

Caso positivo:(

Código: 0355

Tipo: Temático
) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
7.620.000,00

Despesa
Final

Empenhada

7.620.000,00 6.836.635,67

Restos a Pagar inscritos 2017

Liquidada
168.135,67

Paga
168.135,67

Execução Física

Processados

Não Processados

0,00

6.668.500,00

Descrição da meta da Ação Orçamentária
Apoiar município com ações de Controle de
Qualidade da Água para Consumo Humano

Unidade de
medida
Município
Apoiado

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

351

-

594

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2017
701.507,41

Valor Liquidado

1.966.320,02

Execução Física - Metas

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

200.117,49

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

Município
Apoiado

66

Quadro 12 - Ação Orçamentária 20AF
Fonte: Desam

Análise Situacional da Meta da Ação 20AF
A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para esta ação foi de R$ 7.620.000,00
(sete milhões, seiscentos e vinte mil reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) referente a
emendar parlamentar individual para o Estado do Ceará e R$ 6.620.0000,00 (seis milhões,
seiscentos e vinte mil reais) para programação.
Dos recursos empenhados, R$ 6.836.635,67 (seis milhões, oitocentos e trinta e trinta e
seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), R$ 610.000,00 (seiscentos e dez
mil reais) foram destinados à Superintendência Estadual do Rio de Janeiro com a finalidade de
custear a reforma da Unidade Regional de Controle da Qualidade da Água localizada no Município
de Barra de São João.
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, denominada de Solução
Alternativa Coletiva para Tratamento de Água (SALTA-Z). Em 2017 foram adquiridos, por meio
desta ação orçamentária 113 unidades do referido equipamento no valor total de R$ 2.017.600 (dois
milhões, dezessete mil e cinquenta reais).
No exercício de 2017, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa celebrou parceria com
o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Sertão Maranhense (CIDR Sertão)
para construção do Centro de Referência em Saneamento Ambiental no valor de R$ 2.483.800,06
(dois milhões, quatrocentos e oitenta a três mil, oitocentos reais e seis centavos) desse total foram
empenhados R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Em função da ocorrência de inundações no município Jaqueira/PE, foram concedidos
a Superintendência Estadual de Pernambuco recursos orçamentários com a finalidade de custear a
aquisição de insumos e equipamentos de monitoramento da qualidade da água para consumo
humano no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).

Esta ação financiou ainda, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) referente 5 (cinco)
projetos de Apoio ao Controle da Qualidade da Água nos municípios de Quixelô, Jijoca de
Jericoacoara, Araripe, Icapuí e Ibaretama provenientes de emendar parlamentar individual do
Estado do Ceará.
Com relação à meta referente a Restos a Pagar, a Funasa beneficiou 1 (um)
município com ações de fluoretação dos sistemas de abastecimento de água, 17 (dezessete)
municípios na construção e aparelhamento do Laboratório de Controle da Qualidade da Água
localizado no Município de Orleans – SC (Consórcio) e na aquisição de uma Unidade Móvel de
Controle da Qualidade da Água, adquirida em 2016, que beneficiou 47 municípios do Estado do
Maranhão, totalizando 665 municípios beneficiados.
b)

Ação Orçamentária 6908 custeadora da iniciativa 06JT do Objetivo 0353

Quadro 13 - Ação Orçamentária 6908
Identificação da Ação
Código

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
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

Código: 0353

Tipo: Temático
(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira - Programação
Dotação
Inicial
11.500.000,00

Despesa
Final

Empenhada

17.500.000,00

13.903.307,69

Liquidada
413.394,40

Restos a Pagar inscritos 2017
Paga
413.394.40

Processados

Não Processados

0,00

13.489.913,29

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de
medida

Apoiar municípios com ações de Fomento à
Educação em Saúde voltada para o Saneamento
Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças
e Agravos – Nacional
Apoiar municípios com ações de Fomento à
Educação em Saúde voltada para o Saneamento
Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças
e Agravos – No Estado de Pernambuco

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

Município
Apoiado

210

-

255

Município
Apoiado

32

-

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2017

6.694.734,5

Valor Liquidado

2.245.353,05

Valor
Cancelado

509.738,38

Execução Física - Metas
Descrição da Meta
Apoiar municípios com
ações de Fomento à
Educação em Saúde
voltada para o
Saneamento Ambiental

Unidade de
medida

Realizada

Município
Apoiado

18

Fonte: Desam

Análise Situacional das Metas da Ação 6908
A Lei Orçamentária Anual (LOA) fixou para esta ação um orçamento no valor de R$
11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais). Deste total, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) refere-se à programação e R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de emenda
parlamentar do Estado de Pernambuco.
Com a publicação da Lei nº 13.528, de 29 de novembro de 2017 foram abertos aos
orçamentos, fiscal e da seguridade social, crédito suplementar para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente no valor de R$ 6.000.000,00, perfazendo o valor final disponível da
ação foi de R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais).
Os recursos desta ação orçamentária permitiram a realização ações educativas
voltadas para municípios com cisternas, comunidades rurais e especiais, nas obras relativas ao
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para Plano Municipais de Saneamento Básico
(PMSB) e para o projeto Sustentar, totalizando 176 municípios beneficiados
Em relação a emenda parlamentar, foram empenhados R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) para o desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental no
Município Recife/PE.
Em relação à meta física programada para a ação, o Programa de Fomento de
Educação em Saúde Ambiental (Edital de Chamamento Público nº 01/DESAM/FUNASA/MS),
beneficiou 79 municípios brasileiros totalizando R$ 11.983.185,00 (onze milhões, novecentos e
oitenta e três mil e centro e oitenta e cinco reais).
Além destas ações, foi celebrado Termo de Execução Descentralizada com
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, sob gestão da Superintendência Estadual do
Pará, no valor de R$ 2.997.522,93 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e
vinte e dois reais e noventa e três centavos) com a finalidade de implantação de núcleos de
educação em saúde ambiental no Estado do Pará.
Em relação à meta referente a restos a pagar inscrito no exercício de 2017, a Funasa
atendeu aproximadamente 18 municípios com ações voltadas à 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 de exercícios anteriores a
2017.
Quadro 7 - Ação Orçamentária 20k2 custeadora da meta 06JD
Identificação da Ação
Código

20K2

Título

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

Tipo: Atividade

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:(

Código: 0714

Tipo: Temático

) PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
4.475.000

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2017

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

4.475.000

3.266.015,71

0,00

0,00

0,00

3.266.015,71

Descrição da meta

Unidade de
medida

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

Pesquisa
Apoiada

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

7

-

2

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
1/1/2017

2.103,00

Valor Liquidado

259.233,61

Execução Física - Metas

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

674.010,21

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

Pesquisa
Apoiada

2

Fonte: Desam

A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para esta ação foi de 4.475.000,00
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Do total dos recursos previstos foram
empenhados R$ 3.266.015,71 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinze reais e setenta e
um centavos).

Foram enviadas para a Fundação Nacional de Saúde – Funasa um total de 99 (noventa e
nove) propostas de pesquisa, que passaram pela avaliação administrativa feita pela Copet/Desam e
análise técnica feita pelas áreas técnicas de interesse e pelo Comitê Técnico Científico da Funasa
que resultando na seleção de 11 (onze) proposta, sendo 05 com linhas de interesse as área de Saúde
Ambiental e demais com linhas de interesse em Saneamento Ambiental , totalizando o valor de R$
3.380.815,76 (três milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e quinze reais e setenta e seis
centavos). Faltando pouco mais de um mês para encerramento do exercício, optou-se pela
celebração dessas pesquisas com os recursos orçamentários do exercício de 2018.
Ainda no exercício de 2017 foram realizados repassasse de recursos para os Termos de
Execução Descentralizada de exercícios anteriores, que tiveram devolução em função da ausência
de empenho em 2016. Observa-se que reenvio desses recursos é baseado na análise das
justificativas apresentadas pela recebedora. O valor total de recursos repassados foi de R$
615.142,78 (seiscentos e quinze mil e cento e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) para 06
pesquisas.
Esta ação ainda financiou parte do Terceiro Termo de Ajuste com a Organização PanAmericana 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, em especial a ação de avaliação de estudos e tecnologias na área de
Saúde Ambiental para promoção da saúde.
No final de 2017 foi assinado com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia – IBICT um TED no valor de R$ 1.472.047,45 (um milhão quatrocentos e setenta e dois
mil quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que em síntese, visa identificar tecnologias
sustentáveis ambiental e economicamente para destinação correta de resíduos sólidos, observando a
particularidade da Amazônia Legal.
Com relação aos restos a pagar inscrito em 2017, a Funasa apoiou 2 (duas) pesquisas
com vistas ao financiamento de estudos e pesquisas em saúde ambiental.
Quadro 8 - Ação Orçamentária 20T6 custeadora do 06JC.
Identificação da Ação
Código

20T6

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
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 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Despesa
Final

99.269.769,00

139.769.769

Empenhada

Liquidada

110.087.836,09

5.101.579,47

Restos a Pagar inscritos 2017
Paga

Processados

Não
Processados

5.101.579,47

0,00

104.986.256,62

Execução Física
Unidade de
medida

Descrição da meta

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

Município
Apoiado

1.329

-

269

Apoiar municípios no fortalecimento da Saúde
Ambiental para redução dos riscos à saúde humana
– Estado do Amapá.

Município
Apoiado

569

6

Apoiar municípios no fortalecimento da Saúde
Ambiental para redução dos riscos à saúde humana
– Estado do Tocantins.

Município
Apoiado

22

5

Apoiar municípios no fortalecimento da Saúde
Ambiental para redução dos riscos à saúde humana
– Estado do Rio de Janeiro

Município
Apoiado

20

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

-

0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1/1/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado

7.863.795,56
Fonte: Desam

10.152.230,02

2.291.187,82

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

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

Município
Apoiado

36

Análise Situacional
A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para esta ação foi de R$ 99.269.769,00
(noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais), sendo
R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) referentes à programação, R$ 55.000.000,00 (cinquenta e
cinco milhões de reais) referentes à emenda de relatoria, R$ 29.169.769,00 (vinte e nove milhões,
cento e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais) de emenda parlamentar para o
Estado do Amapá, R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) de emenda parlamentar do Estado
de Tocantins e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de emenda parlamentar para o Estado do Rio
de Janeiro.
Com a publicação da Portaria nº 337 de 26 de outubro de 2017 foram abertos, ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde – MS, crédito
suplementar para reforço de dotações da Lei Orçamentária vigente no valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais) e pela Lei nº 13.528 de 29 de novembro de 2017 de crédito suplementar de
R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil), perfazendo o valor final disponível da
ação foi de R$ 139.769.769,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil e
setecentos e sessenta e nove reais). Observa-se que não houve indicação de beneficiários para
emenda parlamentar para o Estado do Rio de Janeiro e que o valor da mesma foi suprimido da
dotação final desta ação.
RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO E DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Dos recursos empenhados, referentes à programação e aos créditos suplementares, R$
4.999.991,55 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e
cinquenta e cinco centavos) foram destinados aos municípios no fornecimento de água para
consumo humano à população afetada pela situação de emergência ocasionada pelos desastres de
inundações nos municípios do Estado do Amazonas, em apoio a atuação dos órgãos de atendimento,
beneficiando 41 municípios.
Foi celebrado Termo de Execução Descentralizada – TED com a Fundação Oswaldo
Cruz objetivando apoiar e fortalecer o processo de análise da inter-relação entre as condições
sanitárias, socioambientais e de saúde, considerando a percepção da população sobre o Aedes
Aegypti, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e empenhados em 2017 R$
4.500.000,00 (quatro milhões, quinhentos mil reais).
Por meio desta ação orçamentária foram financiados projetos de Fomento em Educação
em Saúde Ambiental, selecionados por meio do Edital de Chamamento Público nº
01/DESAM/FUNASA/MS, bem como por meio de propostas voluntárias de municípios custeadas
por meio crédito suplementares, no valor de R$ 32.940.025,74 (trinta e dois milhões, novecentos e
quarenta mil, vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) que beneficiarão 122 municípios.
Objetivando a Avaliação Ambiental/Gerenciamento de Áreas Contaminadas em locais
identificados como depósito de insumo para o combate e controle de vetores em saúde pública, que
armazenaram e/ou manipularam inseticida DicloroDifenilTricloroetano - DDT e

Benzenohexaclorado-BHC, pela antiga SUCAM, foi firmado contrato com a empresa Conam
Consultoria Ambiental – LTDA, no valor de R$ 4.043.370,72 (quatro milhões, quarenta e três mil,
trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos). No exercício de 2017 foram empenhados R$
1.091.710,09 (um milhão, noventa e um mil, setecentos e dez reais e nove centavos) o que faz parte
da primeira etapa de avaliação preliminar em 25 áreas previstas no contrato de prestação de
serviços.
Visando o fortalecimento das ações de saúde ambiental foi celebrado parceria com a
Universidade Federal de Goiás, por meio de Termo de Execução Descentralizada, para promover
conhecimento acerca das condições de saneamento e saúde ambiental em comunidades rurais e
tradicionais, apontando para ações de gestão e tecnologias inovadoras com vista a sustentabilidade e
a promoção de serviços em ações ambientais, ao mesmo tempo, fomentar o empoderamento dessas
comunidades quanto a promoção e proteção à saúde e o saneamento ambiental. Foram empenhados
para o desenvolvimento do objeto do referido termo o valor de R$ 10.678.280,15 (dez milhões,
seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos) que beneficiará
aproximadamente 127 comunidades em 45 municípios.
Também foram empenhados aproximadamente R$ 112.000,00 (cento e doze mil
reais) referente às ações de fortalecimento da saúde ambiental, incluindo o apoio ao controle da
qualidade da água para consumo humano, o apoio da educação em saúde ambiental na estratégia de
mobilização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), dos Núcleos Interssetoriais de
Cooperação Técnica da Superintendências Estaduais da Funasa.
Ressalta-as que em função da incorporação da emenda de relatoria no valor de R$ 55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais) aos recursos de programação da Lei Orçamentária Anual de
2017, infere-se que a meta total prevista foi calculada com base na PLOA, quando nesta somente
constava a meta relativa ao recurso orçamentário planejado de programação. Portanto, a meta
alcançada não retrata a totalidade da meta prevista na LOA 2017, dado o caráter de cada atividade
desenvolvida.
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.
RECURSOS DE EMENDAS DE RELATORIA, BANCADA E INDIVIDUAIS
Do total de recursos de emendas de relatoria, de bancada e individuais, foram
empenhados R$ 70.444.685,19 (setenta milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme descrito a seguir:


Celebração de Termo de Colaboração com o Instituto de Pesquisa e Gestão de
Políticas Pública (IPGP) objetivando a aquisição de bens e serviços que
promovam ações de educação em saúde ambiental para o enfretamento ao vetor
transmissor da dengue, zika, chikungunya, visando a promoção da saúde,
melhoria da qualidade de vida da população no Estado do Mato Grosso, no valor











de R$ 21.981.900,12 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e um mil,
novecentos reais e doze centavos).
Celebração de Termo de Colaboração com a Fundação de Apoio à Pesquisa e
Ensino em Ciências Agrárias (FUNPEA) objetivando pesquisa para provimento
de água para o consumo humano na região Norte do Brasil, por meio de um
estudo para a implantação da solução alternativa coletiva de tratamento de água
por zeólita (SALTA-z) em comunidades rurais e tradicionais, no valor de R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais).
Convênio celebrado com recursos de emenda individual do Estado do Amapá
(Programa de Trabalho/PTRES - 131736) com o município de Mazagão/AP
objetivando a realização do projeto Caravana Educativa de enfrentamento ao
Aedes Aegypti e seus agravos com educação ambiental e participação social, no
valor de $ 3.039.769,00 (três milhões, trinta e novo mil e setecentos e sessenta e
nove reais. (Emendas individual do Estado do Amapá).
- Convênio celebrado com recursos de emenda individual do Estado do Amapá
(Programa de Trabalho/PTRES - 131736) com o município Ferreira Gomes/AP
com o objetivo de realização de ações educativas e lúdicas em educação
ambiental para o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti e seus agravos, no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Convênios com recursos de emenda individual do Estado de Tocantins com os
municípios de Wanderlândia, Brejinho de Nazare, Novo alegre, Combinado e
Filadélfia com o objetivo de realização de ações educativas e lúdicas em
educação ambiental para o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti e seus
agravos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Outros 61 convênios com municípios brasileiros (Programa de Trabalho/PTRES
– 136840 e 136850) para o desenvolvimento de ações de educação em saúde
ambiental para o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti e seus agravos, no
valor total de R$ 32.404.916,19 (trinta e dois milhões e quatrocentos e quatro
mil e novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos).

II.

Ações Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) – SANEAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo
Programa

Identificação da Ação
Projetos
10GD
Tipo:
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água 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 meio da implantação,
610
Código
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:

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

36211 - Fundação Nacional de Saúde
( ) Sim ( )Não
Caso positivo: (

Código
Título
Iniciativa

) 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
Processados
Não Processados
272.337.536
258.376.657
249.557.107
118.463.550
106.479.293
0,00
131.093.556,83
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes,
Município
134
134
206
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
beneficiado
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
Unidade de medida
Realizada
Município Beneficiado
Unidade
77

ANÁLISE CRÍTICA
A dotação prevista na LOA – 2017, para esta ação orçamentária, foi de R$
272.337.536,00 sendo R$ 260.950.000,00 de programação e R$ 11.387.536,00 de emendas
parlamentares. Com a atualização ocorrida através do contingenciamento de créditos para recursos
de programação no valor de R$ 204.150.000,00, e com os créditos nos valores das emendas para R$
54.226.657,00, a dotação final ficou em R$ 258.376.657,00.
Ao fim, a Funasa teve disponibilizado um valor de R$ 204.150.000,00 para as
ações do PAC, os quais foram todos empenhados.
Com relação aos recursos de emendas parlamentares, R$ 8.819.550,00 não foram
empenhados por conta de que o proponente específico não ter encaminhado sua proposta técnica de
acordo no SICONV, portanto, não foi aprovada pela área técnica da Funasa.
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 286
empreendimentos selecionados por meio da Portaria n.º 372 de 05/05/2014, no valor total de R$
960.303.862,52, para os quais foram empenhados R$ 161.544.642,18. Desta forma, ficou definido
que na medida em que as obras fossem sendo executadas, as demais parcelas seriam empenhadas.
Em 2017, a Funasa apenas complementou termos de compromisso celebrados em anos anteriores,
sendo atendidos 131 municípios.
Além de recursos do PAC foram aprovados e descontingenciados R$
45.407.107,00 provenientes de emendas parlamentares, atendendo a 75 municípios.
Com referência a Restos a Pagar Não Processados, a Funasa no ano de 2017
atendeu a 73 municípios com recursos de programação, tendo sido pago valores da ordem de R$
38,6 milhões, além de outros 4 municípios com recursos de emendas parlamentares, com valor de
cerca de R$ 500 mil.

FATORES INTERNVENIENTES
Os resultados apresentados de contratação de obras em 2017 foram limitados pelas
restrições no orçamento e dos recursos financeiros no exercício.
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.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Identificação da Ação
Código

Título
Iniciativa

Objetivo
Programa

10GE

Tipo:

Projetos

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,
610
Código
por 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
( ) Sim
( )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
Processados
Não Processados
262.150.000
293.900.000
293.500.000
197.161.452
197.161.452
96.338.548,25
Execução Física
Montante
Descrição da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento
Município
154
154
151
Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de
beneficiado

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 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
Unidade de medida
Município Beneficiado
Unidade

Realizada
82

ANÁLISE CRÍTICA
A dotação prevista na LOA - 2017, para esta ação orçamentária, foi de R$
262.150.000,00 sendo R$ 261.000.000,00 de programação e R$ 1.150.000,00 de emendas
parlamentares. Com a atualização ocorrida através da suplementação de créditos para recursos de
programação no valor de R$ 32.000.000,00 e redução de R$ 250.000,00 para emendas
parlamentares, a dotação final ficou de R$ 293.900.000,00
Ao fim, a Funasa teve disponibilizado um valor de R$ 293.000.000,00 para as ações
do PAC, os quais foram todos empenhados.
Com relação aos recursos de emendas parlamentares coletivas, R$ 400.000,00 não
foram empenhados por conta de proponente específico não ter encaminhado sua proposta técnica de
acordo no SICONV, portanto, não sendo aprovada pela área técnica da Funasa.
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 na medida em
que as obras fossem sendo executadas, as demais parcelas seriam empenhadas. Em 2017, a Funasa
apenas complementou termos de compromisso celebrados em anos anteriores, sendo atendidos 149
municípios.
Além de recursos do PAC foram aprovados e descontingenciados R$ 500.000,00
provenientes de emendas parlamentares, atendendo a 02 municípios.
Com referência a Restos a Pagar Não Processados, a Funasa no ano de 2017 atendeu
a 82 municípios com recursos de programação, tendo sido pago valores da ordem de R$ 77,3
milhões.

FATORES INTERVENIENTES:
Os resultados apresentados de contratação de obras em 2017 foram limitados pelas
restrições no orçamento e dos recursos financeiros no exercício.
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.

SANEAMENTO RURAL
Identificação da Ação
( ) Parcial

Responsabilidade da UPC ( x ) Integral
na execução da ação
7656
Código

Tipo: Projeto

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
Saneamento Básico

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

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

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

355.276.558 346.467.249

3.368.477

3.368.477

0,00

343.098.771,72

Final

250.256.558

Restos a Pagar do exercício

Execução Física
Unidade de
medida

Descrição da meta
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

Meta
Prevista

Reprogramada

Realizada

419

419

927

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

Valor Liquidado

Valor
Cancelado

146.013.055,96

23.620.657,13

5.790.692,62

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

ANÁLISE CRÍTICA
AÇÕES DE SANEAMENTO RURAL
No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Saneamento Rural da Funasa
foram desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da Funasa (Recursos de Programação) e
de recursos provenientes de Emendas Parlamentares. Os recursos de programação - referentes às
propostas aprovadas - utilizados para celebração de novos convênios com entes da federação, para
execução de obras de saneamento básico em áreas rurais, foram de aproximadamente R$ 600
milhões,

enquanto

os

recursos

provenientes

de

Emendas

Parlamentares

perfizeram

aproximadamente o total de R$ 146 milhões.
Em 2017, assumindo que cada proposta aprovada atenderá ao menos uma
comunidade, no processo de seleção para implantação de Sistemas de Abastecimento de Água foram
aprovadas propostas que abrangem mais de 641 comunidades. No caso das Emendas
Parlamentares, estima-se o atendimento de 286 comunidades com ações contratadas por Emendas
relativas ao orçamento 7656.
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, sendo
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.
Quadro: Programa Saneamento Básico presente no PPA 2016-2019
PROGRAMA 2068: SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO TÍTULO

0353

0355

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.
Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

Min. das Cidades

Min. da Saúde

rurais e comunidades tradicionais, que assegurem a
ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das
ações e serviços públicos de saneamento básico.
Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio
de ações que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos
0610
serviços públicos de saneamento básico.
Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)

Min. das Cidades

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.
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.

Quadro: Metas e Iniciativas do Objetivo 0355 - Programa 2068 Saneamento Básico
04I6
04I7
04I8

04K3

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

INICIATIVAS
Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do
06IV
PLANSAB.
Realização de assistência técnica e capacitação em saneamento básico em
06IW
comunidades rurais, buscando a sustentabilidade da prestação destes serviços
públicos.
Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320
06IX

comunidades rurais e tradicionais, orientadas para a integralidade dos componentes.
Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 116
06IY
comunidades quilombolas, orientadas para a integralidade dos componentes.
Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em 10.000
06IZ
domicílios rurais dispersos por meio de tecnologias apropriadas.
Estabelecimento e implementação de formas de atuação específica para quilombolas e
06NK
outros povos e comunidades tradicionais.
Fonte: Plano Plurianual 2016-2019 (BRASIL, 2016)

PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO RURAL DA FUNASA DO ANO DE 2017
As propostas relativas à aplicação de recursos da ação orçamentária 2068.7656
referentes ao Programa de Saneamento Rural da Funasa foram cadastrados, analisadas e aprovadas
sob procedimentos distintos:

Processo seletivo: os beneficiários foram selecionados para serem atendidos
com recursos de programação e suas propostas foram cadastradas em três programas
distintos no SICONV 3621120170025; 3621120170026; 3621120170049.

Demandas específicas da Funasa: as propostas foram cadastradas em três
programas distintos no SICONV 3621120170008; 3621120170040; 3621120170042;

Projeto Piloto: os beneficiários foram indicados para serem atendidos com
recursos de programação e suas propostas foram cadastradas no SICONV no
Programa 3621120170029;

Emendas Parlamentares: os beneficiários foram indicados para serem
atendidos com recursos de Emendas Parlamentares e suas propostas foram
cadastradas em três programas distintos no SICONV 3621120170008;
3621120170040; 3621120170042.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo foi instituído pela Portaria nº 973, de 13 de julho de 2017, 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 em áreas
rurais e comunidades tradicionais.
A Portaria definiu ainda os critérios aplicados na análise e hierarquização das propostas
apresentadas por entes federativos estaduais, municipais e do Distrito Federal, visando à
implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais. O
cadastramento foi realizado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA
entre os dias 13 de julho de 2017 e 13 de agosto de 2017.
As propostas cadastradas passaram por uma análise preliminar definida como préanálise, excluindo-se as que não atenderam às regras e aos critérios de elegibilidade contidos na
Portaria. Assim, com base na análise da área técnica da COSAR, foram consideradas elegíveis 135
propostas, que perfazem um total de R$ 196.206.166,47.
Em 16 de novembro de 2017 foram publicadas, pelo Presidente da Funasa, as seguintes
portarias:

Portaria nº 1.376, de 14 de novembro de 2017, que alterou a
Portaria nº 973, de 13 de julho de 2017, e


Portaria nº 1.377, de 14 de novembro de 2017, que tornou público o
resultado da seleção das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 973, de
13 de julho de 2017, e convocou os municípios selecionados a cadastrar
suas respectivas propostas no SICONV.
A Portaria nº 1.376/2017 admitiu a celebração de instrumentos com previsão de
complementação da documentação exigida para classificação prevista nos arts. 8º, 9º e no Anexo I
da Portaria 973/2017. Assim, o Projeto Técnico de Engenharia, inicialmente estabelecido como
critério de elegibilidade, poderia ser apresentado após a celebração do instrumento, em prazo
estabelecido no termo de convênio.
A Portaria nº 1.377/2017 tornou público o resultado da seleção realizada pela Funasa e
convocou os municípios a cadastrar suas respectivas propostas no SICONV, observando os valores
definidos conforme disponibilidade orçamentária. Em consonância com o Art. 2º, a relação dos
municípios selecionados foi disponibilizada no sítio eletrônico da Funasa.
Foram divulgados três chamamentos de propostas selecionadas:
 1ª Chamada – Publicada em 16 novembro de 2017, Programa SICONV –
3621120170026
(http://www.funasa.gov.br/documents/20182/47176/PRT1377FUNASA2017_
ANEXO_RESULTADO_SAA_Rural.pdf/feb459b9-0301-4ed2-bb37f9b8434fac12)
 2ª Chamada – Publicada em 05 de dezembro de 2017, Programa
SICONV
–
3621120170025
(http://www.funasa.gov.br/documents/20182/21862/2a_CHAMADA_SAA_20
17_FUNASA_atual.pdf/e8d51e82-55a7-4126-b05e-f028e6a73684)
 3ª Chamada – Publicada em 15 de dezembro de 2017, Programa
SICONV
–
3621120170049
(http://www.funasa.gov.br/documents/20182/21862/3a_CHAMADA_PORTA
RIAS_SAA.pdf/5908ceea-4ae3-4caa-968b-159f9e31ebb6)
Destaca-se que na primeira chamada foram incluídas as 114 propostas consideradas
elegíveis pela área técnica (excluindo-se as 21 propostas apresentadas por governos estaduais, 20
do Estado do Paraná e 1 do Estado da Bahia). As demais propostas foram selecionadas diretamente
pelo gabinete da presidência, consoante a Portaria nº 1.376/2017.
Ressalta-se que as propostas cadastradas no SICONV tiveram seus planos de trabalho
analisados e aceitos após as complementações necessárias, considerando a adequação e coerência
de seus objetivos aos do programa. Salienta-se, no entanto, que conforme determinação da
Presidência,
com
embasamento
no
Parecer
Referencial
nº
00002/2017/COVEN/PFEFUNASA/PGF/AGFU, e em consonância com a cláusula suspensiva
adotada na Minuta de Convênio aprovada pela Procuradoria, os documentos Técnicos não foram

condições para aprovação das Propostas e dos Planos de Trabalho. Como resultado tem-se 450
Propostas aprovadas, perfazendo um repasse total de R$ 526.753.253,39.
NOVAS DEMANDAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL DA FUNASA DO ANO DE 2017
Por meio do Programa 3621120170042 “Ampliar a cobertura das ações e serviços de
saneamento em áreas rurais, em ênfase comunidade rurais, tradicionais e especiais (quilombolas,
assentamentos da reforma agrária, dentre outras), foram financiadas ações para implantação,
ampliação e melhorias estruturais nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e
melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, priorizando soluções alternativas
que permitam a sustentabilidade desses serviços”. Os recursos foram provenientes da Ação
Orçamentária 7656. Por meio de tal programa foram atendidos 78 beneficiários
Adicionalmente, destaca-se que foram ampliados no Programa 3621120170040, 66
novos proponentes, dos quais foram aprovadas 66 propostas totalizando R$ 50.629.228,89.
PROJETO PILOTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS - DEMANDAS ESPECÍFICAS DA PRESIDÊNCIA DA
FUNASA, PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA
DE SANEAMENTO RURAL DA FUNASA DO ANO DE 2017
Em outubro de 2017, foi encaminhada, por meio do Memorando nº
131/Gabpre/Presi/Funasa, ao Departamento de Engenharia Saúde Pública – DENSP pelo
Presidente da Funasa, demanda de atendimento de 85 Municípios dos Estados de Goiás, Paraíba e
Tocantins (GO-37; PB-20; TO-28), por meio de um Projeto Piloto para implantação de sistemas
simplificados de abastecimento de água.
Conforme explicitado no Memorando nº 131/Gabpre/Presi/Funasa, considerando as
dificuldades relacionadas à inexistência ou à baixa qualidade de Projetos Técnicos de Engenharia
apresentados pelos proponentes, e tendo em vista demandas apresentadas diretamente ao Gabinete
da Presidência da Funasa pelas Superintendências Estaduais da Funasa nos Estados de Goiás,
Paraíba e Tocantins. A Funasa, portanto, deliberou pela necessidade de elaboração de um estudo
que resultou no projeto piloto para o atendimento de 85 Municípios, sendo 37 no Estado de Goiás,
20 no Estado da Paraíba e 28 no Estado de Tocantins, discriminados no referido Memorando, com a
implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água em áreas rurais e tradicionais, no
âmbito de um Projeto Piloto delineado com recursos da Ação Orçamentária 7656.
Esta proposta de atuação focou na padronização de projetos em hidrogeologia e
engenharia de saúde pública com a utilização de tecnologia ajustada às especificidades de cada
localidade, com projetos para a perfuração, a construção e a recuperação de poços, bem como a
implantação ou a ampliação de demais unidades de sistemas de abastecimento de água
simplificados. Portanto, este Projeto Piloto teve como objetivo celebrar convênios para implantação
de sistemas simplificados de abastecimento de água em áreas rurais (Solução Alternativa Coletiva),
compostos por captação por meio de poço tubular, abrigo para clorador e quadro de comando,

reservação e chafariz, a partir de projetos técnicos padronizados e disponibilizados pela Funasa aos
entes federativos.
A definição de localidades a serem contempladas foi apresentada pelo ente federado
interessado e avaliada de forma conclusiva pelas Suest/GO, Suest/PB e Suest/TO, com
detalhamento de comunidades e municípios a serem atendidos, bem como caracterização da ação a
ser executada: construção ou recuperação de poços, associados ou não à implantação de sistema.
O quantitativo inicialmente previsto foi ampliado em virtude do aumento da demanda
por ações da mesma natureza em municípios com características e dificuldades técnicas
semelhantes.
Ao todo, foram cadastradas 151 Propostas no âmbito deste Projeto Piloto, no Programa
SICONV 3621120170029, destas 125 foram aprovadas, perfazendo um total de R$ 32.492.500,00.

EMENDAS PARLAMENTARES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL DA
FUNASA DO ANO DE 2017
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 MP/MF/MTF-CGU/SEGOV-PR nº 38, de 9 de março de
2017. Ao longo de todo o ano de 2017, cadastradas 357 Propostas foram beneficiadas por recursos
provenientes de Emendas Parlamentares, cadastradas no SICONV nos Programas 3621120170008,
3621120170040 e 3621120170042.
Foram aprovadas ao todo 286 propostas totalizando o montante de R$ 146.181.639,00.
Destaca-se que apesar de todas as propostas terem sido analisadas, várias propostas não tiveram
andamento por não terem sido priorizadas pelos parlamentares.
OUTRAS AÇÕES
Obras em áreas indígenas
As SUESTs/FUNASA enviaram mensalmente ao Departamento de Engenharia de Saúde
Pública - DENSP informações atualizadas sobre o andamento das obras em áreas indígenas. As
informações foram analisadas e compiladas numa planilha geral que possibilita a análise da situação
das ações, e posteriormente encaminhas à SESAI/MS. De 2013 a 2016 foram enviados também à
SESAI, Relatórios Anuais Resumidos com situação das obras em áreas indígenas.
Tendo em vista as informações enviadas pelas SUESTS em 2017, a partir 31 de
dezembro de 2017 a Funasa encerrou o envio de informações mensais à SESAI/MS. Salienta-se
que, a SESAI será informada caso ocorra qualquer alteração acerca do andamento
(conclusão/cancelamento) das 17 obras ainda não finalizadas.

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 PanAmericana 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
Nesse sentido, em 2017, além dos produtos já contratados e elaborados foram
acrescidos outros dois produtos para aprimoramento das ações governamentais em saneamento
rural, especialmente, orientados aos estudos referentes às articulações federativas e àqueles
relacionados aos dados de saúde e saneamento básico, para aperfeiçoamento da atuação do governo
federal.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA EM SANEAMENTO RURAL

A partir das informações apresentadas são relacionados alguns obstáculos encontrados 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.
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 2018 os esforços serão
destinados aos estudos, à implementação e à gestão do Programa.
Como desafio para 2018 mantém-se a necessidade de contínuos estudos e utilização dos
critérios para seleção e priorização das propostas atendidas por meio da ação de saneamento rural,
assim como, definição e consolidação dos procedimentos básicos permanentes para a seleção de
propostas de saneamento rural; e aprofundar dos estudos referentes à elaboração e à implementação
do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR em consonância com as diretrizes e
cronograma do Plansab.
Como perspectiva, em 2018 espera-se que continuem a ser debatidos, aprofundados e
definidos critérios de atuação para seleção e priorização de demandas; modelos de atuação
dissociada e/ou integrada; ações relacionadas à sustentabilidade e programas de capacitação em
gestão, manutenção e operação (Programa Sustentar). Espera-se que estes 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.

Integralidade das Ações
Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das ações
de saneamento nas comunidades a serem atendidas. Enfatiza-se ainda a necessidade de
desenvolvimento simultâneo de medidas estruturais e estruturantes com vistas à sustentabilidade
dos serviços ofertados.
Articulação intrassetorial/intrainstitucional
Tem sido 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. O Programa Sustentar tem avançado neste sentido, tendo como resultado a
articulação das ações de saneamento rural com outras coordenações do DENSP e também com
coordenações do DESAM, visando à promoção da sustentabilidade das ações de saneamento rural
realizadas pela Funasa.
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. Ressalta-se a importância da articulação com políticas de saúde, de
desenvolvimento rural, de erradicação da pobreza, habitação rural e recursos hídricos.
Para promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e
saúde ambiental, a Funasa continua aprimorando as ações referentes ao saneamento rural, tendo em
2017 possibilitado melhor acesso da população às ações e aos serviços inerentes ao saneamento
básico em áreas rurais e comunidades tradicionais.

RESÍDUOS SÓLIDOS

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

( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( )Brasil sem Miséria (
) Outras

Título

Iniciativa

Objetivo

(

) Parcial

Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Final

Empenha
da

Liquida
da

Paga

0

0

83.150.2 75.779.07
11
2,04

51.809.394

Restos a Pagar do
exercício

Despesa

Não
Processad
Processad
os
os
75.779.072
,04

Execução Física
Meta
Unidade
de medida Previs Reprogram Realiza
ta
ada
da

Descrição da meta
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
Seleciona
do

43

43

323

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

Valor
Liquidado

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da
Meta

Unidade de Realiza
medida
da

Município
beneficiado
21.051.494,00

700.4351,34

4.431.370,20

Unidade

ANÁLISE CRÍTICA

No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Resíduos Sólidos Urbanos foram
desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da Funasa (Recursos de Programação) e
provenientes de emendas parlamentares.
Quanto aos recursos de programação, esses foram aplicados de três formas distintas:
Processo Seletivo, Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI e Demandas a
Presidência da Instituição.
Assim, os recursos de programação, aplicados pelo processo seletivo, utilizados para
celebração de novos convênios com entes da federação, para execução de obras referentes a ação de
Resíduos Sólidos Urbanos, foram de R$ 48.891.100,00, os recursos provenientes de Demandas a
Presidência da Instituição foram de R$ 1.200.000,00 e para apresentação de propostas do Recurso
Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI foi de R$ 1.350.000,00. Já as Emendas
Parlamentares perfizeram um total de R$ 30.080.782,87 (todos os valores apresentados são
referentes às propostas aprovadas).
Abaixo são detalhados os itens citados:
a.

Processo Seletivo

Como o orçamento de Programação não possibilita o atendimento de todos os pleitos
solicitados, há a necessidade de racionalizar a aplicação dos recursos. Dessa forma a Funasa tem
realizados processos seletivos, a fim de priorizar as propostas com base em indicadores sociais e de
saúde pública.
i.

Da adequação na estrutura de pessoal

A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros pelo programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Funasa, consta atualmente com
apenas 3 servidores do quadro, sendo uma engenheira temporária, um auxiliar de saneamento e um
agente administrativo.
Dessa forma, e considerando o total de propostas recebidas pela coordenação para o
ano de 2017, foi necessária a convocação de técnicos das superintendências da Funasa para apoio às
análises, formando assim uma força tarefa para a execução dessa etapa.
ii.

Da adequação Tecnológica necessária

Para recebimento e análise das propostas foi utilizado o Sistema de Gerenciamento
de ações da Funasa - SIGA e o Sistema de Convênios - SICONV.
Foi solicitado pela COSAS à Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia da
Informação - CGMTI ajustes no sistema de Gerenciamento de ações da Funasa - SIGA para que
fosse possível, além, do recebimento e análise de cartas-consultas "propostas", a classificação e o
ranqueamento das propostas selecionadas.

iii.

Das Portarias de seleção.

Em 8 de agosto de 2017 foi publicada a Portaria nº 1.035, que aprovou os critérios e
os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros, do Programa de
Resíduos Sólidos Urbanos.
Em 9 de novembro de 2017, foi publicada a Portaria nº 1.364, que alterou a Portaria
nº 1.035, de 11 de agosto de 2017.
Em 21 de novembro de 2017 foi publicada a Portaria nº 1.386, que tornou público o
resultado da seleção das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 1035, de 08 de agosto de 2017, e
convoca os municípios selecionados a cadastrar suas respectivas propostas no SICONV, observando
os valores definidos conforme disponibilidade orçamentária.
A Portaria nº 1.035/2017, separou o processo seletivo nas seguintes fases:
Encaminhamento das propostas no Sistema de Gerenciamento de Ações da FunasaSIGA, que compreendem as etapas de:
realização das análises quanto às documentações exigidas
Emissão de parecer de habilitação / não habilitação
classificação, e
ranqueamento.
Encaminhamento das propostas no SICONV, que compreende as etapas de:
realização das análises quanto às documentações exigidas e proposta/plano de
trabalho apresentado.
emissão de parecer de aprovação/rejeição.
iv.

Do recebimento de propostas no SIGA

Foram recebidas pela Funasa, durante o período de inscrição, 2149 propostas
discriminadas abaixo. Esta listagem representa a situação inicial das propostas recebidas no SIGA.
Situação inicial das Propostas

Quantidade de propostas

Aptas à análise

1240

Duplicadas

104

População acima de 50.000 habitantes

19

Proposta sem nenhum anexo

14

Propostas não transmitidas

522

RIDE ou RM*

250

Tabela 11 - Recebimento de propostas (Portaria nº 1.035/2017)
*RIDE – Região Integrada de desenvolvimento Econômico; RM – Região Metropolitana.

v.

Da pré-análise e aprovações no SIGA

A situação das análises realizadas, no SIGA, pela pela equipe da força tarefa da
COSAS, encontra-se detalhada na tabela a seguir:
Situação Final

Quantidade de Propostas

Classificadas

67

Não Classificadas

2082
Total geral

2149

Foi realizada inicialmente uma hierarquização das propostas elegíveis com base no
atendimento aos critérios de priorização elencados na portaria de seleção. Cada proposta recebeu
uma pontuação total resultante do somatório das pontuações atribuídas a cada um dos critérios.
Da Portaria de Resultado
Inicialmente vale destacar que, conforme disposto no art. 9º da Portaria nº
1.035/2017, o resultado desta seleção terá validade de 2 (dois) anos.
O enquadramento ao orçamento disponível para 2017 foi definido pela direção da
instituição considerando disponibilidade de recursos e demanda recebida, e a publicação do
resultado final foi realizada pela Funasa.
Em 21 de novembro de 2017, foi publicada pela Presidência da Funasa a Portaria nº
1.386, que tornou público o resultado da seleção das propostas elegíveis, referente à Portaria nº
1035, de 08 de agosto de 2017 e apresentou em seu anexo a lista de municípios selecionados.
Após essa publicação a presidência da instituição publicou, no site da Funasa, outra
lista para ação de Resíduos Sólidos Urbanos, denominada 2ª Chamada.

vi.

Das Análises e Aprovações no Siconv

Para o recebimento das propostas no Siconv, referentes à Portaria nº 1378/2017,
foram abertos os seguintes programas:
Código do Programa

Nome do Programa

tipo

3621120170034

2068 - Saneamento Básico (Ação: 10GG - Sistemas Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos)

seleção 2ª
chamada

3621120170030

2068 - Saneamento Básico (Ação: 10GG - Sistemas Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos)

seleção 1ª
chamada

Como resultado, foram recebidas 206 propostas, conforme tabela abaixo:
Nº do Programa

Total

3621120170030

188

3621120170034

18

Total geral

206

Tabela 12 - Quantidade de propostas recebidas (Portaria nº 1.378/2017)

vii.

Das Análises e Aprovações no Siconv

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 as propostas apresentadas, duas não cumpriram as diligências
solicitadas e, portanto, não foram aprovadas e os pleitos não foram atendidos. Como resultado, temse 206 propostas aprovadas na seleção.
A tabela a seguir demonstra as propostas encaminhadas, com a situação final da
análise realizada.
Situação das Propostas
Cancelado
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
Total geral

b.

Nº de propostas
2
204
206

Valor de Repasse
R$ 477.600,00
R$ 48.891.100,00
R$ 49.368.700,00

Demandas específicas da Funasa

Dentre as propostas apresentadas para análise técnica, cinco referem-se as
denominadas Demandas Específicas da Funasa, no montante de repasse de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais).

c.

Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI

Outras cinco propostas, totalizando um recurso na ordem de R$ 1.350.000,00, foram
encaminhadas por meio de Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI, a fim de
serem atendidas na ação de Resíduos Sólidos Urbanos do ano de 2017.

d.

Emendas Parlamentares

Ao longo de todo o ano de 2017, trabalhou-se com análises de propostas beneficiadas
com recursos provenientes de Emendas Parlamentares do Orçamento Geral da União.
O quadro abaixo apresenta o resultado dos pareceres emitidos após análise da área
técnica responsável.

Situação das Propostas
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
Proposta/Plano de Trabalho Complementado em Análise

Quantidade de
Propostas
109
3
13

Valor de Repasse
R$ 30.080.782,87
R$ 708.426,41
R$ 7.422.327,55

com parecer de aprovação
com parecer de rejeição
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento
técnico
Total geral

2
11

R$ 700.000,00
R$ 6.722.327,55

5
130

R$ 8.715.394,00
R$ 46.926.930,83

Tabela 13 - Situação das propostas (Emendas parlamentares)

Por fim, demonstramos a seguir, o quadro resumo das propostas aprovadas, no ano
de 2017, referentes ao programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Fundação Nacional de Saúde.

Emendas Parlamentares
UF

nº de
propostas

Valor de Repasse

AC

Proponente específico

AL
BA

1

Seleção 2017

nº de
nº de
Valor de Repasse
propostas
propostas
1

R$ 250.000,00

ES
GO

1

R$ 240.000,00

MA

Valor de Repasse

RENI
nº de
Valor de Repasse
propostas

Total de
propostas
aprovadas

Valor total de
repasse aprovado

R$ 240.000,00

1

4

R$ 960.000,00

4

R$ 960.000,00

10

R$ 2.400.000,00

11

R$ 2.650.000,00

R$ 240.000,00

1

R$ 240.000,00

1

R$ 240.000,00

36

R$ 8.640.000,00

37

R$ 8.880.000,00

1

R$ 240.000,00

MG

71

R$ 20.252.290,02

16

R$ 3.824.000,00

MS

30

R$ 7.929.492,85

2

R$ 500.000,00

1

R$ 240.000,00

89

R$ 24.576.290,02
R$ 10.079.492,85

9

R$ 2.150.000,00

39

MT

1

R$ 240.000,00

1

R$ 240.000,00

PA

5

R$ 1.200.000,00

5

R$ 1.200.000,00

PB

10

R$ 2.400.000,00

11

R$ 2.750.000,00

PE

2

R$ 480.000,00

2

R$ 480.000,00

PI

20

R$ 4.800.000,00

20

R$ 4.800.000,00

7

R$ 1.680.000,00

14

R$ 3.329.000,00

PR

5

R$ 1.149.000,00

RJ

2

SC

1
2

SP

1

R$ 240.000,00

5

R$ 480.000,00

7

R$ 1.677.600,00

7

R$ 1.677.600,00

13

R$ 3.120.000,00

14

R$ 3.360.000,00

2

R$ 500.000,00

R$ 240.000,00

1

R$ 240.000,00

R$ 240.000,00

50

R$ 11.960.000,00

51

R$ 12.200.000,00

R$ 1.200.000,00

204

10
R$ 30.080.782,87

2

1

TO
109

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

SE

Total geral

2

R$ 350.000,00

R$ 480.000,00

RO
RS

1

R$ 2.399.500,00
R$ 48.891.100,00

10
5

R$ 1.350.000,00

323

R$ 2.399.500,00
R$ 1.521.882,87

Tabela 14 - Propostas aprovadas ref. ao programa de Resíduos Sólidos Urbanos

e. Plano Plurianual PPA 2016-2019
As Metas do Objetivo 0610 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.
Quanto à ação de Resíduos Sólidos Urbanos temos a 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.

f. Parcerias e Cooperações
No que se refere às parcerias e cooperações das quais esta Coordenação faz parte,
tem-se no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização PanAmericana de Saúde, por meio do TC 87/OPAS - a seguinte ação: avaliar da ação de Resíduos
Sólidos desenvolvida pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, no sentido de propor melhoria
contínua nos processos de planejamento e de gestão dos serviços municipais de saneamento básico.
A contratação teve como objetivos:
 Avaliar, dentre os convênios já concluídos referentes à implantação de aterros
sanitários, no período de 2009 a 2015, em municípios de até 50mil habitantes
e em consórcios públicos intermunicipais;
 Identificar os casos bem sucedidos de consórcios públicos e de aterros de
pequeno porte;
 Elaborar modelo de monitoramento, visando aperfeiçoar os critérios de
seleção adotados pela Funasa para financiamento de aterros sanitários.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA

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.
a) Deficiências de pessoal
A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS,
responsável, dentre outros, pelo programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Funasa, conta,
atualmente, com quadro reduzido de servidores, o que acarreta demora na execução dos serviços e
necessidade de priorização de tarefas em detrimento de outras, como por exemplo as ações de
planejamento e acompanhamento das atividades.
Para atendimento das demandas foi necessária a convocação de técnicos das
superintendências da Funasa para apoio às análises.
b) Estrutura tecnológica
Um ponto importante a ser destacado é que para a consecução dos objetivos
da instituição há a necessidade de atualizações nos sistemas de tecnologia da informação, de modo
que seja possível o gerenciamento e acompanhamento das ações executadas, possibilitando uma
resposta imediata aos possíveis problemas encontrados.
c) Integralidade das Ações
Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação
das ações de saneamento nos municípios e localidades a serem atendidos. Uma alternativa seria a
promoção e priorização de ações de saneamento básico planejado e integrado, visando
universalização e integralidade das ações de saneamento.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018
No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2018 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a)

Discussão dos critérios de seleção e priorização de demandas;

b)

Modelos de atuação dissociada e/ou integrada;

c)

Ações relacionadas a capacitação técnica dos servidores da instituição;

d)

Reforço do quadro de servidores da instituição.

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na execução da (
ação

) Integral

( x ) Parcial

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

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

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidad
a

Paga

Processados

117.021.729

157.551.497

148.807.712

1.245.149

1.245.149

0,00

Não
Processados
147.562.563,
35

Execução Física
Descrição da meta
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para
Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Meta
Unidade de
Previst Reprograma
medida
a
da
Município
Selecionad
o

211

Realizada

211

916

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

Valor
Valor Liquidado Cancelad
o

Execução Física - Metas
Descrição da
Meta
Município
beneficiado

Unidade de medida

Realizada

Unidade

Consultar
dados
informados
no SIOP

ANÁLISE CRÍTICA
No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Melhorias Sanitárias
Domiciliares foram desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da Funasa (Recursos de
Programação) e provenientes de emendas parlamentares.
Quanto aos recursos de programação, esses foram aplicados de três formas distintas:
Processo Seletivo, Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI e Demandas a
Presidência da Instituição.
Assim, os recursos de programação, aplicados pelo processo seletivo, utilizados para
celebração de novos convênios com entes da federação, para execução de obras referentes a ação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares, foram de R$ 354.963.044,17, os recursos provenientes de
Demandas a Presidência da Instituição foram de R$ 4.726.075,52 e para apresentação de propostas
do Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI foi de R$ 547.000,00. Já as
Emendas Parlamentares perfizeram um total de R$ 67.399.673,86 (todos os valores apresentados
são referentes às propostas aprovadas).
Abaixo são detalhados os itens citados:
a.

Processo Seletivo

Como o orçamento de Programação não possibilita o atendimento de todos os pleitos
solicitados, há a necessidade de racionalizar a aplicação dos recursos. Dessa forma a Funasa tem
realizado processos seletivos, a fim de priorizar as propostas com base em indicadores sociais e de
saúde pública.
i. Da adequação na estrutura de pessoal
A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros, pelo programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares da Funasa, consta atualmente
com apenas 3 servidores do quadro, sendo uma engenheira temporária, um auxiliar de saneamento e
um agente administrativo.
Dessa forma, e considerando o total de propostas recebidas pela coordenação para o
ano de 2017, foi necessária a convocação de técnicos das superintendências da Funasa para apoio às
análises, formando assim uma força tarefa para a execução dessa etapa.
ii. Da adequação Tecnológica necessária
Para recebimento e análise das propostas foi utilizado o Sistema de Gerenciamento
de ações da Funasa - SIGA e o Sistema de Convênios - SICONV.
Foi solicitado pela COSAS à Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia da
Informação - CGMTI ajustes no Sistema de Gerenciamento de ações da Funasa - SIGA para que
fosse possível, além, do recebimento e análise de cartas-consultas "propostas", a classificação e o
ranqueamento das propostas selecionadas.
iii. Das Portarias de seleção.
Em 28 de junho de 2017 foi publicada a Portaria nº 919/2017, que aprovou os
critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros, dos
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programas de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Melhorias Habitacionais para o Controle da
Doença de Chagas.

Em 17 de julho de 2017 foi publicada a Portaria nº 977, de 13 de julho de 2017, que
prorrogou, por mais 15 dias, o prazo para inscrição estipulado no Inciso I, do Art. 3º, da Portaria nº
919/2017.
A portaria nº 919/2017, separou o processo seletivo nas seguintes fases:
Encaminhamento das propostas no Sistema de Gerenciamento de Ações da FunasaSIGA, que compreendem as etapas de:
a) Realização das análises quanto às documentações exigidas
b) Emissão de parecer de habilitação / não habilitação
c) Classificação, e
d) Ranqueamento.
Encaminhamento das propostas no SICONV, que compreende as etapas de:
a) realização das análises quanto às documentações exigidas e proposta/plano de
trabalho apresentado.
b) emissão de parecer de aprovação/rejeição.
Do recebimento de propostas no SIGA.
Foram recebidas pela Funasa, durante o período de inscrição, 2243 propostas
discriminadas abaixo. Esta listagem representa a situação inicial das propostas recebidas no SIGA.
Situação inicial das Propostas

Aptas à análise

Quantidade de propostas

1421

Duplicadas

385

Não transmitidas

344

Não enviaram nenhum anexo
Total geral

93
2243
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Da pré-análise e aprovações no SIGA
A situação das análises realizadas, no SIGA, pela equipe da força tarefa na COSAS,
encontra-se detalhada na tabela a seguir:
Situação Final

Quantidade de Propostas

Classificadas

220

Não classificadas

2023

Total geral

2243

Tabela 15 - Situação das propostas (Melhorias Sanitárias Domicilares)

Foi realizada inicialmente uma hierarquização das propostas elegíveis com base no
atendimento aos critérios de priorização elencados na portaria de seleção. Cada proposta recebeu
uma pontuação total resultante do somatório das pontuações atribuídas a cada um dos critérios.
Da Portaria de Resultado
Inicialmente vale destacar que, conforme disposto no art. 9º da Portaria nº 919/2017,
o resultado desta seleção terá validade de 2 (dois) anos.
O enquadramento ao orçamento disponível para 2017 foi definido pela direção da
instituição considerando disponibilidade de recursos e demanda recebida, e a publicação do
resultado final foi realizada pela Funasa.
Desta feita, a presidência da Funasa publicou a Portaria nº 1366, de 9 de novembro
de 2017, no DOU, Seção I, de 10 de novembro de 2017 que tornou público o resultado da seleção
das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 919/2017, e convocou os municípios selecionados a
cadastrarem suas respectivas propostas no SICONV, observando os valores definidos conforme
disponibilidade orçamentária.
No entanto, em 14 de novembro de 2017 foi publicada pela Presidência da Funasa a
Portaria nº 1.378 que revogou a Portaria nº 1366, de 9 de novembro de 2017 e tornou público o
resultado da seleção das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 919, de 27 de junho de 2017, e
convocou os municípios selecionados a cadastrarem suas respectivas propostas no SICONV,
observando os valores definidos conforme disponibilidade orçamentária.
Em seu art. 2º, a Portaria nº 1.378/2017, definiu que “a relação dos municípios
selecionados e as instruções para o preenchimento da proposta e do Plano de Trabalho no SICONV
estarão disponibilizadas no sítio eletrônico da Funasa e poderão ser acessadas por meio do endereço
www.funasa.gov.br."
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Dessa forma, em 16 novembro de 2017, a primeira lista foi publicada pela
Presidência da Funasa, no site da instituição. Após essa publicação a presidência da instituição
publicou, no site da Funasa, outras duas listas para ação de MSD.
Das Análises e Aprovações no Siconv.
As propostas cadastradas no SICONV tiveram seus Planos de Trabalho analisados e
aceitos 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, 19 não
enviaram a proposta para análise. Como resultado, tem-se 766 propostas aprovadas na seleção.
A tabela a seguir demonstra as propostas encaminhadas, para todas as listas
publicadas no site da Funasa, com a situação final da análise pelo grupo da força tarefa.
Situação da Proposta

Quantidade de Proposta

Cancelado

3

Valor de Repasse
R$ 1.011.500,00

Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

766

R$ 354.963.044,17

Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados

19

R$ 8.279.505,18

Proposta/Plano de Trabalho Complementado em
Análise com parecer de rejeição

1

R$ 242.198,54

Total geral

789

R$ 364.496.247,89

Tabela 16 - Situação das propostas

b.

Demandas específicas da Funasa

Dentre as propostas apresentadas para análise técnica, nove referem-se às
denominadas Demandas Específicas da Funasa.
Nº do Programa SICONV / Situação da Proposta

Quantidade de Proposta

Valor de Repasse

3621120170045 - Proposta/Plano de Trabalho
Aprovados

2

R$ 1.250.000,00

3621120170048 - Proposta/Plano de Trabalho
Aprovados

7

R$ 3.476.075,52

Total geral

9

R$ 4.726.075,52

Tabela 17 - Situação das propostas (Demandas específicas)

c.

Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI

Outras duas propostas, totalizando um recurso na ordem de R$ 547.000,00, foram
encaminhadas por meio de Recurso Extraordinário Nominalmente Identificado - RENI, a fim de
serem atendidas na ação de Melhorias Sanitárias Domiciliares do ano de 2017.
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Nº do Programa SICONV / Situação da Proposta

Quantidade de Propostas

Valor de Repasse

3621120170024 - Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

2

R$ 547.000,00

Tabela 18 - Propostas aprovadas (RENI)

d.

Emendas Parlamentares

Ao longo de todo o ano de 2017, trabalhou-se com análises de propostas beneficiadas
com recursos provenientes de Emendas Parlamentares do Orçamento Geral da União.
O quadro abaixo apresenta o resultado dos pareceres emitidos após análise da área
técnica responsável.
Situação das Propostas

Quantidade de Propostas

Valor de Repasse

Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

141

R$ 67.399.673,86

Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento
técnico

22

R$

Total geral

163

R$ 75.248.911,86

7.849.238,00

Tabela 19 - Situação das propostas (Emendas Parlamentares)

Por fim, demonstramos abaixo, o quadro resumo das propostas aprovadas, no ano
de 2017, referentes ao programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares da Fundação Nacional de
Saúde.
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Proponente específico

UF

nº de
propostas

Valor de Repasse

AC

22

R$ 5.892.000,00

AL
AM

8

Seleção 2017

nº de
nº de
Valor de Repasse
propostas
propostas

R$ 2.979.884,00

Valor de Repasse

RENI
nº de
propostas

Valor de
Repasse

Total de
propostas
aprovadas

Valor total de
repasse aprovado

1

R$ 500.000,00

23

12

R$ 5.245.000,00

12

R$ 5.245.000,00

32

R$ 15.823.000,00

40

R$ 18.802.884,00

AP

8

R$ 3.150.000,00

3

R$ 1.490.261,92

BA

62

R$ 29.551.145,45

89

R$ 41.178.888,43

CE

1

R$ 500.000,00

2

R$ 547.000,00

R$ 6.392.000,00

11

R$ 4.640.261,92

153

R$ 71.277.033,88

36

R$ 17.332.439,58

37

R$ 17.832.439,58

ES

3

R$ 1.403.307,66

3

R$ 1.403.307,66

GO

14

R$ 6.319.625,67

14

R$ 6.319.625,67

74

R$ 35.783.305,43

85

R$ 48.759.287,81

MA

8

MG

8

R$ 11.499.700,00

93

R$ 41.078.543,38

105

R$ 45.078.336,52

10

R$ 4.450.639,52

10

R$ 4.450.639,52

MT

18

R$ 8.349.125,52

18

R$ 8.349.125,52

43

R$ 20.830.581,01

46

R$ 23.006.350,01

62

R$ 30.519.100,00

62

R$ 30.519.100,00

16

R$ 7.676.297,28

19

R$ 8.876.297,28

65

R$ 32.014.580,02

72

R$ 35.063.620,43

PR

35

R$ 14.421.146,77

35

R$ 14.421.146,77

RJ

9

R$ 3.803.478,93

9

R$ 3.803.478,93

40

R$ 19.128.214,35

42

R$ 19.628.214,35

2

R$ 999.001,63

2

R$ 999.001,63

8

R$ 5.302.135,00

2

R$ 1.175.769,00

PE

3

R$ 1.200.000,00

PI

6

R$ 2.799.040,41

4

R$ 1.476.282,38

MS
PA

R$ 2.000.000,00

3

1

R$ 1.999.793,14

R$ 1.000.000,00

PB

RN

2

R$ 500.000,00

8

R$ 5.302.135,00

1

R$ 250.000,00

RO
RR
RS

35

R$ 14.465.661,68

35

R$ 14.465.661,68

SC

26

R$ 11.152.389,50

26

R$ 11.152.389,50

6

R$ 2.500.000,00

7

R$ 2.750.000,00

27

R$ 11.565.213,45

27

R$ 11.565.213,45

SE

1

R$ 250.000,00

SP
TO
Total geral

15
139

R$ 66.799.673,86

9

R$ 4.726.075,52

766

R$ 6.933.242,44
R$ 354.963.044,17

15
2

R$ 547.000,00

916

R$ 6.933.242,44
R$ 427.035.793,55

Tabela 20 - Propostas aprovadas (Melhorias Sanitárias Domiciliares)
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Plano Plurianual PPA 2016-2019
As Metas do Objetivo 0610 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.
Quanto à ação de Melhorias Sanitárias Domiciliares temos a 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.
Dessa forma, no período de quatro anos do PPA 2016-2019 devem ser ampliados em
2.600.000 o número de domicílios urbanos com renda de até três salários mínimos mensais que
possuem banheiro ou sanitário no domicílio ou na propriedade.
Assim, se considerarmos um atendimento padronizado, por ano, devem ser atendidos
cerca de 650.000 domicílios.
Ressalta-se, uma vez mais, que essa evolução 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.
e. Parcerias e Cooperações
No que se refere às parcerias e cooperações das quais esta Coordenação faz parte,
tem-se no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização PanAmericana de Saúde, por meio do TC 87/OPAS - a seguinte ação: Elaborar, aplicar, acompanhar e
avaliar modelo de monitoramento, visando subsidiar e apoiar a elaboração do diagnóstico do
programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
As contratações têm como objetivos:

Análise do programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares antes e depois da
elaboração do Manual de orientações técnicas para elaboração de propostas para o
programa de Melhorias sanitárias domiciliares - FUNASA.

Proposição de soluções para problemas encontrados no programa de
Melhorias sanitárias domiciliares - FUNASA.

Subsidiar uma possível revisão do programa no programa de Melhorias
sanitárias domiciliares - FUNASA.
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Nesse sentido, entende-se que os produtos dessas contratações permitem o
aperfeiçoamento das ações governamentais do programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA

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.
a)

Deficiências de pessoal

A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros pelo programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Funasa, conta, atualmente, com
quadro reduzido de servidores, o que acarreta demora na execução dos serviços e necessidade de
priorização de tarefas em detrimento de outras, como por exemplo as ações de planejamento e
acompanhamento das atividades.
Para atendimento das demandas foi necessária a convocação de técnicos das
superintendências da Funasa para apoio às análises.

b)

Estrutura tecnológica

Outro ponto importante para a consecução dos objetivos da instituição é a
necessidade de atualizações no sistema de tecnologia da informação, de modo que seja possível o
gerenciamento e acompanhamento das ações executadas, permitindo uma resposta imediata aos
possíveis problemas encontrados.
c)

Integralidade das Ações

Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das
ações de saneamento nos municípios e localidades a serem atendidas. Uma alternativa seria a
promoção e priorização de ações de saneamento básico planejado e integrado, visando
universalização e integralidade das ações de saneamento.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018

No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2018 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a) Discussão dos critérios de seleção e priorização de demandas;
b) Modelos de atuação dissociada e/ou integrada;
c) Ações relacionadas a capacitação técnica dos servidores da instituição;
d) Reforço do quadro de servidores da instituição.
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MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na execução da
ação

( x ) Integral

Código

Iniciativa

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

Título

(

) Parcial

Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial

Final

24.519.537

24.519.537

Empenhada

Restos a Pagar do exercício

Liquidad
a

23.029.254,4 2.239.79
8
4
Execução Física

Paga

Processados

20.789.460,4
8

2.239.794

Meta
Unidade de
Previst Reprogramad
medida
a
a

Descrição da meta
Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da
Doença de Chagas

Município
Selecionad
o

49

Não
Processados

Realizada

49

190

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

Valor Liquidado

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

1.095.000

Município
beneficiado

Unidade

Realizada
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ANÁLISE CRÍTICA

No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Melhorias Habitacionais para
o Controle da Doença de Chagas foram desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da
Funasa (Recursos de Programação) e provenientes de emendas parlamentares.
Quanto aos recursos de programação, esses foram aplicados de duas formas
distintas, Processo Seletivo e Demandas da Presidência da Instituição.
Assim, os recursos de programação, aplicados pelo processo seletivo, utilizados para
celebração de novos convênios com entes da federação, para execução de obras referentes a ação de
Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, foram de R$ 86.236.242,39, os
recursos provenientes de Demandas a Presidência da Instituição foram de R$ 500.000,00. Já as
Emendas Parlamentares perfizeram um total de R$ 3.969.537,00 (todos os valores apresentados são
referentes às propostas aprovadas).

Abaixo são detalhados os itens citados:
a.

Processo Seletivo

Como o orçamento de Programação não possibilita o atendimento de todos os pleitos
solicitados, há a necessidade de racionalizar a aplicação dos recursos. Dessa forma, a Funasa tem
realizado processos seletivos, a fim de priorizar as propostas com base em indicadores sociais e de
saúde pública.
i. Das adequações nas estruturas de pessoal
A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros, pelo programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas da
Funasa, consta atualmente com apenas 3 servidores do quadro, sendo uma engenheira temporária,
um auxiliar de saneamento e um agente administrativo.
Dessa forma, e considerando o total de propostas recebidas pela coordenação para o
ano de 2017, foi necessária a convocação de técnicos das superintendências da Funasa para apoio às
análises, formando assim uma força tarefa para a execução dessa etapa.
ii. Da adequação Tecnológica necessária
Para recebimento e análise das propostas foi utilizado o Sistema de Gerenciamento
de Ações da Funasa - SIGA e o Sistema de Convênios - SICONV.
Foi solicitado pela COSAS à Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia da
Informação - CGMTI ajustes, no Sistema de Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA, para que
fosse possível, além, do recebimento e análise de cartas-consultas "propostas", a classificação e o
ranqueamento das propostas selecionadas.
iii. Das Portarias de seleção.
Em 28 de junho de 2017 foi publicada a Portaria nº 919/2017, que aprovou os
critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros, dos
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programas de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Melhorias Habitacionais para o Controle da
Doença de Chagas.
Em 17 de julho de 2017 foi publicada a Portaria nº 977, de 13 de julho de 2017,
que prorrogou, por mais 15 dias, o prazo para inscrição estipulado no Inciso I, do Art. 3º, da
Portaria nº 919/2017.

A portaria nº 919/2017, separou o processo seletivo nas seguintes fases:
1 - Encaminhamento das propostas no Sistema de Gerenciamento de Ações da
Funasa- SIGA, que compreendem as etapas de:
a) Realização das análises quanto às documentações exigidas
b) Emissão de parecer de habilitação / não habilitação
c) Classificação, e
d) Ranqueamento.

2 - Encaminhamento das propostas no SICONV, que compreende as etapas de:
a) Realização das análises quanto às documentações exigidas e proposta/plano
de trabalho apresentado.
b) Emissão de parecer de aprovação/rejeição.
iv. Do recebimento de propostas no SIGA.
Foram recebidas pela Funasa, durante o período de inscrição, 2243 propostas
discriminadas abaixo. Esta listagem representa a situação inicial das propostas recebidas no SIGA.
Quantidade de
propostas

Situação inicial das Propostas
Aptas à análise

804

Duplicada

151

Não transmitida

162

Total geral

1117

Da pré-análise e aprovações no SIGA
A situação das análises realizadas, no SIGA, pela equipe da força tarefa, na COSAS,
encontra-se detalhada na tabela a seguir:
Situação Final

Quantidade de Propostas

Classificada

314

Não classificada

803

Total geral

1117
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Foi realizada inicialmente uma hierarquização das propostas elegíveis com base no
atendimento aos critérios de priorização elencados na Portaria de Seleção. Cada proposta recebeu
uma pontuação total resultante do somatório das pontuações atribuídas a cada um dos critérios.

Da Portaria de Resultado
Inicialmente vale destacar que, conforme disposto no art. 9º da Portaria nº 919/2017,
o resultado desta seleção terá validade de 2 (dois) anos.
O enquadramento ao orçamento disponível para 2017 foi definido pela direção da
instituição considerando disponibilidade de recursos e demanda recebida, e a publicação do
resultado final foi realizada pela Funasa.
Desta feita, a Presidência da Funasa publicou a Portaria nº 1366, de 9 de novembro
de 2017, no DOU, Seção I, de 10 de novembro de 2017 que tornou público o resultado da seleção
das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 919/2017, e convocou os municípios selecionados a
cadastrar suas respectivas propostas no SICONV, observando os valores definidos conforme
disponibilidade orçamentária.
No entanto, em 14 de novembro de 2017 foi publicada pela Presidência da Funasa a
Portaria nº 1.378 que revogou a Portaria nº 1366, de 9 de novembro de 2017 e tornou público o
resultado da seleção das propostas elegíveis, referente à Portaria nº 919, de 27 de junho de 2017, e
convocou os municípios selecionados a cadastrar suas respectivas propostas no SICONV,
observando os valores definidos conforme disponibilidade orçamentária.
Em seu art. 2º, a Portaria nº 1.378/2017, definiu que "a relação dos municípios
selecionados e as instruções para o preenchimento da proposta e do Plano de Trabalho no SICONV
estarão disponibilizadas no sítio eletrônico da Funasa e poderão ser acessadas por meio do endereço
www.funasa.gov.br."
Dessa forma, em 16 novembro de 2017, a primeira lista foi publicada pela
Presidência da Funasa, no site da instituição. Após essa publicação a presidência da instituição
publicou, no site da Funasa, lista denominada “2ª chamada” para o programa de MHCDCh.

Das Análises e Aprovações no Siconv
Para o recebimento das propostas no Siconv referentes à Portaria nº 1378/2017 foram
abertos os seguintes programas:
Código do Programa

Nome do Programa

tipo

2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Ação:
3921 - Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
3621120170033 Chagas)

seleção 2ª lista

2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Ação:
3921 - Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
3621120170028 Chagas)

seleção 1ª lista
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As propostas cadastradas no SICONV tiveram seus Planos de Trabalho analisados
e aceitos após as alterações necessárias, considerando a adequação e coerência de seus objetivos
aos do programa. No entanto, dentre as propostas cadastradas, apenas uma não cumpriu as
diligências solicitadas e, portanto, não foi aprovada e o pleito não foi atendido. Como resultado,
tem-se 176 propostas aprovadas na seleção.
A tabela a seguir demonstra as propostas encaminhadas, para todas as listas
publicadas no site da Funasa, com a situação final da análise realizada pelo grupo força tarefa.
Situação da Proposta

Quantidade de Proposta

Cancelado

Valor de Repasse
R$ 500.000,00

1

Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

176

R$ 86.236.242,39

Total geral

177

R$ 86.736.242,39

b.

Demandas específicas da Funasa

Dentre as propostas apresentadas para análise técnica, uma refere-se a proposta
denominada Demanda Específica da Funasa.
Nº do Programa SICONV / Situação da
Proposta

Quantidade de
Proposta

3621120170006
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
Total geral

c.

Valor de Repasse

1

R$ 500.000,00

1

R$ 500.000,00

1

R$ 500.000,00

Emendas Parlamentares

Ao longo de todo o ano de 2017, trabalhou-se com análises de propostas beneficiadas
com recursos provenientes de Emendas Parlamentares do Orçamento Geral da União.
O quadro abaixo apresenta o resultado dos pareceres emitidos após análise da área
técnica responsável.
Situação das Propostas

Quantidade de
Propostas

Valor de Repasse

Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

13

R$ 3.969.537,00

Proposta/Plano de Trabalho Complementado em Análise

2

R$ 1.050.000,00

2

R$ 1.050.000,00

Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento
técnico

2

R$ 500.000,00

Total geral

17

R$ 5.519.537,00

Proposta com parecer de aprovação
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d.

Plano Plurianual PPA 2016-2019

As Metas do Objetivo 0714 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.
Quanto a ação de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas,
temos a iniciativa 02QB - Redução do quantitativo de habitações cujas condições físicas favorecem
a colonização do inseto hematófago Triatomíneo, transmissor do agente patogênico Trypanosoma
Cruzie (Doença de Chagas).
A apuração exata do indicador desta ação é extremamente complexa em razão da
diversidade itens financiáveis, por exemplo: devido às alterações interpostas pelos proponentes à
medida em que se dá a aprovação da documentação técnica, libertação dos recursos, dentre outros.
e. Parcerias e Cooperações
No que se refere às parcerias e cooperações das quais esta Coordenação faz parte,
tem-se no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização PanAmericana de Saúde, por meio do TC 87/OPAS - a seguinte ação: realizar levantamento de
informações necessárias para a verificação de convênios já realizados e atualização do documento
técnico "Elaboração de Projeto de Melhoria Habitacional Para o Controle da Doença de Chagas"
utilizado para orientações técnicas do programa com objetivo de aperfeiçoar o desenvolvimento do
programa.
A contratação teve como objetivo possibilitar a atualização dos critérios e
procedimentos da ação de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
Chagas desenvolvida pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, no sentido de propor melhoria
contínua nos processos de execução do programa visando uma maior efetividade dessa ação no
Controle da Doença de Chagas nas localidades atendidas.
Nesse sentido, entende-se que os produtos dessas contratações permitem o
aperfeiçoamento das ações governamentais do programa de Melhorias Habitacionais para Controle
da Doença.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA
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.
a)

Deficiências de pessoal

A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros pelo programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas da
Funasa, conta, atualmente, com quadro reduzido de servidores, o que acarreta demora na execução
dos serviços e necessidade de priorização de tarefas em detrimento de outras, como por exemplo as
ações de planejamento e acompanhamento das atividades.
Para atendimento das demandas foi necessária a convocação de técnicos das
superintendências da Funasa para prestar apoio às análises das propostas recebidas.
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b)

Integralidade das Ações

Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das
ações de saneamento nos municípios e localidades a serem atendidas. Uma alternativa seria a
promoção e priorização de ações de saneamento básico planejado e integrado, visando
universalização e integralidade das ações de saneamento.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018
No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2018 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a)

Discussão dos critérios de seleção e priorização de demandas;

b)

Modelos de atuação dissociada e/ou integrada;

c)

Ações relacionadas a capacitação técnica dos servidores da instituição; e

d)

Reforço do quadro de servidores da instituição.

Por fim, demonstramos abaixo, o quadro resumo das propostas aprovadas, no ano de
2017, referentes ao programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas da
Fundação Nacional de Saúde:
Emendas Parlamentares
UF
AL
BA
CE
GO
MG
PA
PB
PE
PI
PR
RN
RS
SE
TO
Total geral

nº de
propostas

Valor de Repasse

4
1

R$ 1.000.000,00
R$ 559.769,00

5

R$ 1.659.768,00

3

R$ 750.000,00

13

R$ 3.969.537,00

Proponente específico
nº de
nº de
Valor de Repasse
propostas
propostas
10
27
40
2
19
4
36
1
R$ 500.000,00
10
7
1
12
2
2
4
1
R$ 500.000,00
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Seleção 2017
Valor de Repasse
R$ 4.996.094,77
R$ 13.173.677,45
R$ 19.514.549,42
R$ 981.499,47
R$ 9.453.521,77
R$ 2.000.000,00
R$ 17.758.671,47
R$ 4.998.000,00
R$ 3.379.643,60
R$ 500.000,00
R$ 5.593.000,00
R$ 894.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.993.584,44
R$ 86.236.242,39

Total de
Valor total de repasse
propostas
aprovado
aprovadas
10
31
41
2
19
4
41
11
10
1
12
2
2
4
190

R$ 4.996.094,77
R$ 4.173.677,45
R$ 20.074.318,42
R$ 981.499,47
R$ 9.453.521,77
R$ 2.000.000,00
R$ 19.418.439,47
R$ 5.498.000,00
R$ 4.129.643,60
R$ 500.000,00
R$ 5.593.000,00
R$ 894.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.993.584,44
R$ 90.705.779,39

Tabela 21 - Propostas aprovadas (Melhorias Habitacionais para Controle de Chagas)

165

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na execução da
ação

( x ) Integral

(

) Parcial

Código
Título

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

Iniciativa

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

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

( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria (
) Outras

Objetivo

Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhad
a

Liquidad
a

Paga

15.849.768

14.590.000

13.002.366

0

0

Processados

Não
Processado
s
13.002.366

Execução Física
Unidade de
medida

Descrição da meta
Implantação e melhoria de serviços de drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas para prevenção e controle de doenças e
agravos

Meta
Previst
a

Reprogramad
a

Realizada

16

10*
verificar
com a
CGCON a
qdte de cvs
celebrados

Município
Selecionado
16

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

Valor Liquidado

Execução Física - Metas
Valor
Cancelado

Descrição da
Meta
Município
beneficiado

Unidade de medida Realizada
Unidade
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ANÁLISE CRÍTICA

No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Drenagem e Manejo Ambiental
em Áreas Endêmicas de Malária foram desenvolvidas com recursos oriundos do Orçamento da
Funasa (Recursos de Programação) e provenientes de emendas parlamentares.
Quanto aos recursos de programação, esses foram aplicados apenas para pagamento
de passivos de convênios celebrados em anos anteriores.
Já as Emendas Parlamentares perfizeram um total de R$ 14.007.658,47 (o valor
apresentado é referente às propostas aprovadas).
a.

Emendas Parlamentares

Ao longo de todo o ano de 2017, trabalhou-se com análises de propostas beneficiadas
com recursos provenientes de Emendas Parlamentares do Orçamento Geral da União.
O quadro abaixo o resultado dos pareceres emitidos após análise da área técnica
responsável.
UF
BA
RR
Total geral

b.

Nº de propostas
4
6
10

Valor de Repasse
R$ 1.005.292,47
R$ 13.002.366,00
R$ 14.007.658,47

Plano Plurianual PPA 2016-2019

As Metas do Objetivo 0610 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.
Quanto à ação de Drenagem e Manejo ambiental em áreas endêmicas de malária
temos a 04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA

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.
a)

Restrição Orçamentária e definição do programa

Há anos a ação orçamentária referente ao Programa de Drenagem e Manejo
Ambiental em Áreas Endêmicas de Malária vem recebendo aporte de recurso em níveis
insuficientes para celebração de novos instrumentos.
Após ter-se iniciado as restrições orçamentárias, o programa de Drenagem e Manejo
Ambiental em Áreas Endêmicas de Malária, no âmbito da Funasa, tem sido atendido apenas por
orçamento proveniente de emendas parlamentares.
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b)

Deficiências de pessoal

A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros, pelo programa de Drenagem e Manejo Ambiental em Áreas Endêmicas de Malária
da Funasa, conta, atualmente, com quadro reduzido de servidores, o que acarreta demora na
execução dos serviços e necessidade de priorização de tarefas em detrimento de outras, como por
exemplo as ações de planejamento e acompanhamento das atividades.
Desta feita, as ações de planejamento e elaboração de revisões e estruturas visando a
reativação do programa ficam comprometidas.
c)

Estrutura tecnológica

Um ponto importante a ser destacado é que para a consecução dos objetivos da
instituição há a necessidade de atualizações nos sistemas de tecnologia da informação, de modo que
seja possível o gerenciamento e acompanhamento das ações executadas, possibilitando uma
resposta imediata aos possíveis problemas encontrados.
d)

Integralidade das Ações

Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das
ações de saneamento nos municípios e localidades a serem atendidos. Uma alternativa seria a
promoção e priorização de ações de saneamento básico planejado e integrado, visando
universalização e integralidade das ações de saneamento.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018
No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2018 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a)

Discussão dos critérios de seleção e priorização de demandas;

b)

Disponibilidade orçamentária suficiente para novas ações;

c)

Modelos de atuação dissociada e/ou integrada;

d)

Ações relacionadas a capacitação técnica dos servidores da instituição;

e)

Reforço do quadro de servidores da instituição.
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COLETA E RECICLAGEM DE MATERIAIS

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

Processados

Não
Processados

650.000

650.000

0

0

0

0

O

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

Unidade de
medida
Município
Selecionado

Meta
Prevista

Reprogramada

Realizada

2

2

0
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ANÁLISE CRÍTICA
Após quase quatro anos de convênio celebrado e apenas uma aprovação de convênio,
a Funasa teve que realizar ponderações para flexibilizar tais exigências, considerando que:
As solicitações dos documentos da Funasa são supervenientes de fato imprevisível,
alterando significativamente as condições de execução do contrato uma vez que foram definidos
posteriormente a chamada pública.
O convênio é com Redes formadas por Associações e Cooperativas e que para
aprovação deste, todas as Associações e Cooperativas pertencentes a Rede tem que atender as
exigências da Funasa.
A licença ambiental de operação e alvará de funcionamento estão sendo documentos
difíceis de serem obtidos junto aos órgãos competentes por diversas razões tais como, prefeitura
está construindo novo galpão, o órgão competente não emite alvará para cooperativas e associações.
As Associações e Cooperativas de catadores tem alegado dificuldade orçamentária
para contratação de profissionais para elaboração dos laudos de vistorias e que o Comitê Estratégico
do CATAFORTE III está buscando solução para contratação desses profissionais a fim de agilizar e
ajudar as redes na aprovação imediata de seus convênios.
Nesse sentido, a Funasa elaborou dois documentos com novas regras a serem
adotadas pelas SUEST, objetivando viabilizar a liberação de recursos conforme descrito nos itens a
seguir:
Nota Técnica nº 18/2017/Funasa, de 09 de agosto de 2017.
Esta Nota Técnica teve por finalidade ajustar os procedimentos e oferecer agilidade e
viabilidade para os repasses de recursos para as associações e/ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis selecionadas pelo EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2013 da
Secretaria Geral da Presidência da República.
Memorando Circular nº 33/2017/Densp/Cgesa/Cosas, de 16 de outubro de 2017.
Este Memorando tem como objetivo apresentar as novas orientações aplicáveis à
análise das parcerias com as redes solidárias, constituídas por associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, no âmbito do projeto CATAFORTE III.
As análises técnicas dos projetos enviados pelas cooperativas/associações, assim
como as visitas técnicas a esses empreendimentos, serão realizadas visando à liberação dos recursos
previstos nos convênios celebrados com as Redes contempladas pelo CATAFORTE. Assim, será
necessária a verificação de algumas conformidades, pertinentes ao desenvolvimento desse tipo de
atividade, onde será obrigatória, por parte dos empreendedores, a apresentação de documentos
previstos pela legislação e outros que irão auxiliar no processo de decisão.
Diante das novas determinações da Funasa a respeito das orientações para fins de
aprovação dos convênios, há a possibilidade de um maior número de cooperativas e associações de
catadores se tornarem aptas.
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Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
Por fim após, estas flexibilizações a Funasa em decorrência das determinações
contidas na Lei nº 13.019/2014 (Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) e
no Decreto nº 8.726/2016, foi solicitado a todas as Redes que apresentassem documentos, para
celebração do Termo de Colaboração, em substituição aos Termos de Convênios já celebrados
anteriormente entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e as Redes Solidárias, objetivando
dar prosseguimento à parceria com esta Fundação, no âmbito do Projeto CATAFORTE.
Nesse sentido, o esforço da Funasa no ano de 2017, foi de recuperar a parceria com
estas instituições, para que os convênios não fossem extintos, e sim substituídos por Termos de
Colaboração, a fim de atender a legislação citada.
Como resultado desse esforço, dos 33 convênios celebrados em 2013, 29 foram
convertidos para termo de colaboração, 1 (um) Convênio aprovado, 1(um) Convênio Cancelado e
02 (dois) Convênios não apresentaram os documentos necessários para celebração do novo
instrumento jurídico.
Novos instrumentos
No ano de 2017, as ações inerentes ao Programa de Implementação de Projetos de
Coleta e Reciclagem de Materiais ateve-se as editar atos citados neste documento, a fim de
melhorar a execução do Programa CATAFORTE III. Assim, não foram desenvolvidas ações para
celebração de novos instrumentos.
Parcerias e Cooperações
No que se refere às parcerias e cooperações das quais esta Coordenação faz parte,
tem-se no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Organização PanAmericana de Saúde, por meio do TC 87/OPAS - a seguinte ação: realizar levantamento de
informações necessárias para a execução de monitoramento dos convênios celebrados no âmbito do
programa citado, avaliando a efetividade das ações de apoio aos catadores, contemplando também a
elaboração de proposta de Manual com objetivo de aperfeiçoar o desenvolvimento do programa.
A contratação teve como objetivo elaborar documentos técnicos que visem subsidiar,
a área de engenharia da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), bem como, as associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, contendo elementos de estruturação, orientação e
avaliação voltados para o desenvolvimento da ação de Implementação de Projetos de Coleta e
Reciclagem de Materiais.
Nesse sentido, entende-se que os produtos dessa contratação permitem o
aperfeiçoamento das ações governamentais do Programa de Implementação de Projetos de Coleta e
Reciclagem de Materiais.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DA FUNASA
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.
a)

Deficiências de pessoal

A Coordenação de Programas de Saneamento em Saúde - COSAS, responsável,
dentre outros pelo programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Funasa, conta, atualmente, com
quadro reduzido de servidores, o que acarreta demora na execução dos serviços e necessidade de
priorização de tarefas em detrimento de outras, como por exemplo as ações de planejamento e
acompanhamento das atividades.
b)

Estrutura tecnológica

Um ponto importante a ser destacado é que para a consecução dos objetivos da
instituição há a necessidade de atualizações nos sistemas de tecnologia da informação, de modo que
seja possível o gerenciamento e acompanhamento das ações executadas, possibilitando uma
resposta imediata aos possíveis problemas encontrados.
c)

Integralidade das Ações

Outro aspecto relevante diz respeito à falta de planejamento e à fragmentação das
ações de resíduos sólidos nos municípios e cooperativas a serem atendidas. Uma alternativa seria a
promoção e priorização de ações do Programa de Resíduos juntamente ao Programa de Apoio aos
Catadores de Materiais Recicláveis, de forma planejada e integrada, visando universalização e
integralidade dessas ações.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018
No cenário atual, como perspectiva, sugere-se que em 2018 sejam debatidos,
aprofundados e definidos:
a)

Cobrança dos critérios de seleção e priorização de demandas;

b)

Modelos de atuação dissociada e/ou integrada;

c)

Ações relacionadas a capacitação técnica dos servidores da instituição;

d)

Reforço do quadro de servidores da instituição.
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APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO

Responsabilidade
da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa
Objetivo
Programa

( x ) Integral

Identificação da Ação
( ) Parcial

Tipo: Atividade
20AG
Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes
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.
Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão
Código: 0353
em Saneamento Básico, compreendendo a organização, o
planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e
fiscalização, e a participação e controle social.
SANEAMENTO BÁSICO

Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Código: 2068

Tipo:

36211 - Fundação Nacional de Saúde
( ) Sim

( x )Não

Dotação
Inicial

Final

11.500.000,00

28.850.000,
00

Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Restos a pagar do exercício
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
27.548.207

7.377.161

7.373.161

-

2.922.440,32

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto
44

Montante
Reprogramado
44

Apoio a Gestão dos Sistemas de Saneamento
Município
Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes beneficiado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Física - Metas
Execução Orçamentária e Financeira
Unidade de
Inscrito Líquido
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
52.062.168,88
22.397.727,56
12.806.464,01
Municípios

Realizado
162

Realizada
471

ANÁLISE CRÍTICA
A presente análise crítica das competências desenvolvidas pela COATS serão
relatadas por itens que discriminam cada atividade.
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).
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Nos Municípios com até 50 mil habitantes, a Funasa atuou, de 2006 a 2012,
fomentado a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Entretanto, constatou-se que
essa forma de atuação não produziu resultados satisfatórios, pois até o presente exercício, apenas
28,7% dos municípios atendidos possuem seus planos concluídos.
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 suporte,
buscando parcerias com entidades federais, estaduais, municipais e entidades privadas sem fins
lucrativos, para capacitação e apoio à elaboração de planos municipais de saneamento, na qual os
municípios recebem capacitação técnica e contam com equipe para o desenvolvimento e elaboração
dos planos.
De forma a consolidar esta forma de atuação, em 2013 delegou-se às
Superintendências Estaduais autonomia para buscar instituições parceiras que contem com equipe
técnica, abrangência territorial e estrutura física para desempenho das atividades e, em 2015, foi
delegada às Superintendências também a seleção de municípios.
Em 2017 houve a formalização de 04 novas parcerias:
 Celebração do Termo de Execução Descentralizada nº 002/2017 com a Universidade
Federal Rural da Amazônia - UFRA para apoio à elaboração de PMSB para 38
municípios do Estado do Pará, no valor de R$ 6.861.717,94 (seis milhões,
oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e quatro
centavos).
 Celebração do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2017 com o Instituto
Federal da Bahia – IFBA para apoio à elaboração de Plano Municipal de
Saneamento Básico para 50 municípios no Estado da Bahia, no valor de R$
6.233.010,93 (seis milhões, duzentos e trinta e três mil, dez reais e noventa e três
centavos).
 Celebração do Termo de Execução Descentralizada nº 008/2017 com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO para apoio à
elaboração de PMSB para 18 municípios do Estado de Rondônia, o valor de R$
3.577.863,76 (três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e
três reais e setenta e seis centavos).
 Celebração do Termo de Execução Descentralizada nº 010/2017 com a Universidade
Federal de Tocantins – UFT para apoio à elaboração de PMSB para 50 municípios
do Estado de Tocantins, no valor de R$ 8.639.429,24 (oito milhões, seiscentos e
trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).
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Nesse formato, foram formalizadas 20 parcerias com objetivo de atenderem 1.059
municípios, dessas, 04 foram formalizadas em 2017, conforme tabela abaixo:

Tabela 22 - Parcerias para PMSB

:

Estado

Municípios
Beneficiados

Entidade3

Ano

BA

24

CREA BA

2013

SC

15

UNESC

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

2014

PI

100

SECID/GOV

2015

RR

9

UFRR

2016

MG

70

IFMG

2016

MG

30

UFMG

2016

SE

27

ITP

2016

BA

50

IFBA

2017

PA

38

UFRA

2017

RO

18

IFRO

2017

TO

50

UFT

2017

TOTAL

1.059

3

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (BA); UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense;
UFF - Universidade Federal Fluminense; UFPI - Universidade Federal do Piauí; 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; IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; IFRO – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia; UFT – Universidade Federal de Tocantins.
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A COATS apoiou diretamente as superintendências estaduais, com grande passivo de
convênios devido ao baixo quantitativo de técnicos, na análise técnica dos convênios de PMSB
formalizados com municípios, entre os anos de 2006 e 2012, por meio de ações de força tarefa. Para
a execução de tais ações, foram convidados engenheiros de outras Suest para atuar pontualmente
conforme a demanda. Para formalizar esse tipo de atuação, foi publicada a Portaria nº 1.238/2017
que institui o grupo de apoio da Coordenação de Assistência Técnica à Gestão em Saneamento com
a finalidade de prestar apoio às atividades de Cooperação Técnica.
Ainda no âmbito dos PMSB, com o objetivo de proporcionar maior celeridade aos
processos, foram feitas adequações ao instrumento Termo de Execução Descentralizada, Plano de
Trabalho e anexos, que geraram documentos padrões aprovados pela Procuradoria Federal
Especializada da Funasa. Esses documentos foram disponibilizados para as Superintendências
Estaduais interessadas na formalização de novas parcerias.
CAPACITAÇÕES DE QUADROS MUNICIPAIS E DE SERVIDORES DA FUNASA

Cerca de 1.700 municípios brasileiros, por volta de um terço do total, gerenciam
diretamente seus serviços de saneamento básico, para os componentes água e esgoto. Uma parte
desses municípios os organizou sob as formas de autarquia, empresa ou departamento; outros ainda
não perceberam a importância de organizá-los, sendo comum os serviços estarem em estado
precário, devido à falta de funcionários com qualificação adequada.
Sob esta ótica, as intervenções, quando necessárias, são feitas com pouco
planejamento, sem a garantia de que os recursos investidos irão atingir seus objetivos. Os
investimentos realizados, geralmente, são emergenciais e muitas vezes se perdem por falta de
capacidade gerencial. Outro problema percebido 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$ 1.736.344,84 (um milhão,
setecentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). O
convênio 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 disso, irá agregar valores e conhecimentos
aos servidores dos NICT e Presidência que desenvolvem atividades de apoio a estados e municípios
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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 até 50 mil habitantes, atuantes na área
de saneamento básico e planejamento.
Para consecução dos objetivos propostos foram liberadas três parcelas, equivalente à
85% do recurso total, totalizando R$ 1.387.339,53 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e
trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) em recursos investidos até o momento.
Sobre a execução, em 2017 foram realizadas 18 oficinas de capacitação no tema
“Criação e Estruturação dos Serviços Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico”. Os
locais onde essas oficinas aconteceram foram: Teresina/PI, Ponte Nova/MG, Jaboticabal/SP,
Vitória/ES, Maceió/AL, Porto Alegre/RS, São Luís/MA, Recife/PE, Volta Redonda/RJ,
Juazeiro/BA, Cuiabá/MT, Rio Branco/AC, Presidente Figueiredo/AM, Maringá/PR, João
Pessoa/PB, Florianópolis/SC e Fortaleza/CE.
PROGRAMA SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE EM ÁREAS RURAIS - SUSTENTAR

O meio rural brasileiro, historicamente, tem tido pouca atenção das políticas públicas
de saneamento básico, as quais se mostram insuficientes e distantes das realidades locais. As ações
de saneamento rural no Brasil têm sido executadas de forma fragmentada, sendo as propostas
pontuais e descontínuas, desconsiderando as especificidades culturais e naturais de cada região
brasileira. Dessa forma, um dos principais problemas identificados nas intervenções realizadas
nessas áreas é a dificuldade em promover a continuidade dos serviços implementados após o fim da
instalação da infraestrutura, de forma que o déficit no acesso aos serviços, a vulnerabilidade das
famílias rurais às doenças de veiculação hídrica, e o subdesenvolvimento socioeconômico nessas
regiões se perpetuem no cenário nacional.
A Funasa busca promover a inclusão social e a saúde, financiando e/ou apoiando
projetos e ações para a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta ou
inadequação das condições de saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais do
país. Nessa perspectiva, o Sustentar, em consonância com o Programa Nacional de Saneamento
Rural - PNSR, se propõe a orientar e apoiar as intervenções realizadas nos territórios rurais, seja
pela própria instituição, pelos municípios e/ou comunidades incentivando e promovendo o
desenvolvimento de ações de gestão e educação em saúde ambiental em conjunto com as obras.
Além disso, o Programa prevê o monitoramento e a avaliação das ações desenvolvidas por meio de
indicadores com o intuito de assegurar sua efetividade e capacidade de gerar mudanças permanentes
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nas vidas das pessoas atendidas, por intermédio da melhoria da qualidade de vida e dos níveis de
saúde, bem como de promover o desenvolvimento das comunidades rurais do país.
Portanto, dentre as ações desenvolvidas pela COATS destacam-se as ações do
Programa Sustentar, que no exercício de 2017 consistiram no desenvolvimento de um documento
para institucionalização do programa de fato. Para elaboração do documento foram realizadas
reuniões estratégicas e uma Oficina de Estruturação do Programa Sustentar, em junho de 2017. A
oficina contou com a participação de técnicos das Superintendências Estaduais, da Presidência da
Funasa e da Universidade Federal de Minas Gerais, e teve o objetivo de auxiliar na estruturação do
documento.

Após essa etapa foi criado um Grupo de Trabalho, composto por técnicos dos dois
departamentos (Departamento de Engenharia de Saúde Pública e Departamento de Saúde
Ambiental), com o objetivo de finalizar o documento. A publicação do Programa Sustentar está
prevista para o primeiro semestre de 2018.
As ações do Piloto do programa aconteceram no município de Custódia/PE por meio
de reunião de sensibilização com técnicos e gestores, em dezembro de 2017. As próximas etapas
estão previstas para março de 2018 e consistem na realização das Oficinas de Capacitação em
Educação em Saúde Ambiental, de Alternativas de gestão para os SSAA e de Manutenção,
operação e controle da qualidade da água dos SSAA.
APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO

A atividade em questão guarda consonância com as diretrizes 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 saneamento
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.
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.
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Com isso, a COATS apoiou a superintendência de Rondônia na criação de Autarquia
Municipal, por meio de realização de diagnóstico e reunião técnica, para os municípios de Campo
Novo e São Francisco do Guaporé. As superintendências estaduais do Paraná, Santa Catarina, Mato
Grosso e Piauí também apoiaram seus municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento.
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 Estaduais. No contexto da Presidência
da Funasa (nível central), essas ações estão sob a responsabilidade do Departamento de Engenharia
de Saúde Pública (DENSP) e 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

Para operacionalização das ações de apoio à gestão e execução das atividades de
direção, coordenação, controle e monitoramento descritas anteriormente, são mobilizados
aproximadamente 246 (duzentos e quarenta e seis) 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 figura.
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Gráfico 1 - Número de integrantes do Nict por UF

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, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo.
DOS RECURSOS

Os créditos orçamentários disponibilizados no exercício 2017 para operacionalização
das ações de apoio à gestão totalizaram a importância de R$ 28.850.000,00 (vinte e oito milhões e
oitocentos e cinquenta mil reais), foram consignados no Orçamento Geral da União, na dotação
10512012220AG0001, distribuídos na natureza de despesa para custeio.
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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 9.254/2017.
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 Planos Municipais de
Saneamento Básico pactuados de 2006 a 2012, com o objetivo de concluir esses convênios até
2019, e apoiando os municípios, por meio de parcerias, para elaboração de seus PMSB.
DO PROGRAMA SUSTENTAR

Dentre as atividades desenvolvidas no âmbito do Sustentar em 2017, destacam-se a
Oficina de Estruturação e a elaboração do documento de institucionalização do programa. Enquanto
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um programa institucional, o Sustentar dará as diretrizes para implementação do PNSR dentro da
Funasa e por comtemplar ações de capacitação aos servidores, haverá um fortalecimento
institucional da Funasa.
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III.

Ações não previstas na LOA 2017 - 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
( ) 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
janeiro
Liquidado

Valor
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
( ) 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

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
Programa

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

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim
Outras

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )

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

Execução Física - Meta

Valor Liquidado Valor Cancelado

41.862,00

-

41.862,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizado

-

-

-

Identificação da Ação
Código

5528

Tipo:

Título

SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS

Iniciativa
Objetivo

Código: 0119

Programa

SANEAMENTO BÁSICO 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
Valor em 1º de
janeiro

Execução Física - Meta

Valor Liquidado

Valor Cancelado

-

-

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
Valor em 1º de
Valor Liquidado
janeiro
-

Execução Física - Meta
Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade
medida

-

-

-

de

Realizado
-

Identificação da Ação
Código

7684

Tipo:

Título

SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO E CONT

Iniciativa
Objetivo
Programa

Código:
SANEAMENTO RURAL

Código: 1287

Tipo:
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Unidade Orçamentária
( ) Sim
Outras

Ação Prioritária

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de
Valor Liquidado
janeiro
141.590,81

Execução Física - Meta
Unidade
medida

Valor Cancelado Descrição da Meta

-

22.247,20

-

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 Liquidado
janeiro

Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade
medida

373.275,57

-

-

-

-

de

Realizado
-
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3.5.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
O orçamento da Funasa aprovado na LOA-2017 não sofreu impacto em relação a
contingenciamento. As Dotações com identificador de resultado primário "2 - Despesas
Discricionárias" e "3 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC tiveram suas cotas de
Limites de Empenho integralmente disponibilizadas. Com exceção das despesas obrigatórias, como
pagamento de Pessoal, Auxílios Benefícios e Encargos Sociais, que foram integralmente
executadas, o comprometimento do orçamento para as demais despesas com RP 2 e 3 foi de 93%
(despesas empenhadas).
Destaca-se que foram implementados no orçamento ajustes de forma a prover
créditos em ações ou grupos de natureza de despesa que apresentaram projeções de dispêndios
superiores aos previsto quando da elaboração da referida proposta orçamentária. Os ajustes na
programação orçamentária propiciaram a realização satisfatória dos dispêndios planejados, não
ocorrendo, dessa forma, comprometimento relevante no desempenho das atividades da Funasa.
3.5.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
Não foi constatado registro de passivos no Balancete da Presidência, no exercício de
2017, portanto NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UPC.

3.5.4 Restos a pagar de exercícios anteriores
Este item por objetivo oferecer informações quantitativas e qualitativas sobre os
Restos a Pagar (RP) vinculados a empenhos de exercícios anteriores e ainda vigentes no exercício
de referência do relatório de gestão, de modo a permitir a análise da gestão e os impactos dessas
despesas no exercício.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Ano Emissão NE

INSCRITOS

REINSCRITOS

CANCELADOS

PAGOS

A PAGAR

2003

1.528.086,68

270.370,25

1.257.716,43

2004

1.132.198,61

632,73

1.131.565,88

2005

4.517.451,94

1.477.101,60

3.040.350,34

2006

13.019.336,68

1.179.303,94

1.501.201,74

10.338.831,00

2007

58.353.602,41

6.745.026,79

8.032.318,94

43.576.256,68

2008

48.549.431,47

6.281.724,52

3.114.032,38

39.153.674,57

2009

0,01

44.365.169,52

2.446.656,63

6.054.398,14

35.864.114,76

2010

287.928,33

57.254.385,70

3.168.719,05

4.178.622,06

50.194.972,92

2011

546.405,16

3.020.663,92

139.533,00

125.000,00

3.302.536,08

2012

2.108.248,54

1.026.516,90

1.622.165,69

1.512.599,75

2013

455.500,00

306.357,51

455.500,00

306.357,51
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Ano Emissão NE

INSCRITOS

REINSCRITOS

CANCELADOS

2014

4.348.840,95

1.075.200,12

2015

923.055,14

20.783,59

2016

7.383.665,02

TOTAL

R$16.053.643,15

R$107.069.077,26

PAGOS

A PAGAR

2.426.820,15

2.997.220,92

20.067,00

922.437,97

1.333,76

2.084,74

6.899.712,38

481.867,90

R$5.777.060,42

R$22.684.656,39

R$94.661.003,60

Quadro 14 - Restos a pagar processados

Ano
Emissão
NE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS

REINSCRITOS

CANCELADOS

PAGOS

A PAGAR

2003
2004
2005
2006
2007

181.971,38

2008

19.547.643,61

2009

17.756.296,89

1.403.089,63

1.685.277,33

14.667.929,93

2010

41.734.777,94

4.994.190,53

3.398.118,26

33.342.469,15

2011

228.844.116,70

10.805.315,66

17.424.628,55

200.614.172,49

2012

222.331.623,41

8.474.190,23

17.012.738,17

196.844.695,01

2013

570.774.227,86

19.680.525,10

71.036.789,08

480.056.913,68

2014

337.343.390,68

68.464.941,70

45.133.119,45

223.745.329,53

2015

276.432.665,99

19.527.104,41

35.560.098,00

221.345.463,58

20.422.768,65

81.470.885,13

500.342.219,02

R$153.772.125,91

R$272.721.653,97

R$1.870.959.192,39

2016
TOTAL

602.235.872,80
R$602.235.872,80

R$1.695.217.099,47

15.000,00

166.971,38
19.547.643,61

Quadro 15 - Restos a pagar não processados

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.
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
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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 2017 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 2017, 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. Tendo
inclusive, editado as portarias 573/2016 e 979/2017, com aprimoramentos advindos das
experiências resultantes da utilização da já mencionada portaria 522/2016.
Como eventos negativos que prejudicaram a execução de Restos a Pagar, ressaltamse as dificuldades dos municípios na regularização da documentação referente aos 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 da área técnica 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, bem como, da área da área administrativa que
está sofrendo com a falta de pessoal.
Torna-se importante externar que cerca de aproximadamente 52,3 % dos servidores
em atividade no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, já podem solicitar sua aposentadoria. Fato
esse que, dentre outras questões, está fazendo com que tenhamos um contingente de empenhos
inscritos em restos a pagar inerentes a instrumentos com vigência expirada. Sendo estes alvos de
avaliação pelo setor competente quanto a viabilidade em sua manutenção ou não.
3.5.5 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, sendo que os valores
se referem à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício
Unidade concedente ou contratante
Nome:

Fundação Nacional de Saúde
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Unidade concedente ou contratante
Nome:

Modalidade

Fundação Nacional de Saúde
Quantidade
celebrados
2017

Convênio
Termo
de
Compromisso
Termo
de
Execução
Descentralizada
Totais

de
2016

instrumentos Montantes repassados no exercício (em
R$ 1,00)
2015

2017

2016

2015

2549

720

363

91.984.935 116.632.430 93.874.943

0

0

0

391.114.088 738.253.676 457.995.110

15

1

7

25.139.485

2564

721

370

6.418.000

2.416.622

508.238.508 861.304.106 554.286.675

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI
Quadro 16 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos
II.

Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores

O quadro abaixo visa a demonstrar a situação gerencial da prestação de contas pelos
recebedores dos recursos transferidos pela Funasa.
Unidade Concedente
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Instrumentos
Exercício da Prestação das
Quantitativos e montante repassados
Contas

(Quantidade e Montante Repassado)
Convênios

Quantidade
165
Montante
101.054.928
Repassado
Exercício do relatório de
gestão
Quantidade
105
Contas
NÃO
Montante
Prestadas
36.660.074
Repassado
Quantidade
66
Contas
NÃO
Exercícios anteriores
Montante
Prestadas
76.716.721
Repassado
Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI
Contas Prestadas

Termos
Compromisso
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de

333.450.247
50
81.974.922
37
56.219.841

Quadro 17 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de
convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres

III.

Visão gerencial da análise das contas prestadas

O quadro a seguir contempla informações sobre a análise de contas Funasa que
foram apresentadas no exercício de referência do relatório de gestão. Assim, tomando por base as
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contas prestadas no exercício, seguem informações de quantidade e montante envolvendo contas
analisadas e não analisadas, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento empreendido pela
Funasa.

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão

Instrumentos
Convênios

Quantidade aprovada
222
Quantidade reprovada
71
Contas analisadas
Quantidade
de
TCE
instauradas
98
Montante repassado (R$)
86.847.005
Quantidade
145
Contas NÃO analisadas
Montante repassado (R$)
115.071.390
Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI

Termos
Compromisso
151
73

de

93
239.413.150
148
283.099.636

Quadro 18 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

O quadro abaixo visa demonstrar o perfil dos atrasos na análise das prestações de
contas de recursos repassados pela Funasa. As informações estão quantificadas, de acordo com os
prazos abaixo, os dias de atraso em relação à data em que deveriam ter sido concluídas as análises
das contas prestadas.
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Instrumentos
da Quantidade de dias de atraso na análise das contas
transferência
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
Convênios
28
13
18
7
Termos
de
17
8
19
6
Compromisso
Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI

Mais de 120 dias
522
526

Quadro 19 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

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 entidade recebedor dos
recursos para apresentar elementos que sanem as inconsistências apuradas, sob pena da restituição
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dos valores 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.
No exercício de 2017, após uma crescente nas reprovações de prestações de contas,
derivada do esforço em análise do passivo, evidenciou-se a promoção da regularidade com
efetividade em resultados entregues a população. Iniciou-se um processo de redução do número de
transferências inadimplentes, conforme o demonstrado a seguir.

Gráfico 2 - Histórico de prestações de contas rejeitadas

O demonstrado reflete o real sentido de realização da análise de prestação de contas,
a garantia de regularidade e qualidade dos produtos entregues aos beneficiários das políticas
públicas.
Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos
transferidos nos últimos três exercícios
No exercício financeiro em análise a Funasa realizou uma celebração recorde. Foram
mais de dois mil e quinhentos convênios. Números inimagináveis nos últimos dez anos. Os
instrumentos preveem o investimento em ações de promoção à saúde através do saneamento básico
e de saúde ambiental no porte que o Brasil merece, mais de 1,5 bilhão de reais.
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Gráfico 3 - Celebração de convênios x valor previsto de repasse

Essa celebração decorreu de maior indicação parlamentar de emendas à Lei
Orçamentária da União que beneficiem ações da Funasa, bem como o melhor aproveitamento
dessas emendas. Além disso com recursos já consignados em seu próprio orçamento a Funasa
conseguiu beneficiar um maior número de municípios com a diversificação de área de atuação
mediante convênios. Toda essa diversificação possibilitou que a Funasa atenda a um número maior
de municípios.

Gráfico 4 - Municípios beneficiados

A exuberante celebração de 2017 tem como consequência a elevação do número de
transferências vigentes. Com isso é esperado o aumento no montante a ser liberado financeiramente
nos próximos exercícios. Esse aumento ainda não foi refletido em 2017 porque a maior parte da
celebração se deu no fim do ano.
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Gráfico 5 - Convênios celebrados x convênios vigentes

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 Prestação de Contas, a análise financeira das
prestações de contas relacionadas a convenentes sediados em Brasília/DF e de ajustes para a
execução de projetos especiais.
Desde o ano de 2014 a Coordenação-Geral de Convênios tem atuado no
enfrentamento do passivo de prestação de contas. Durante o exercício em avaliação, a
COPRE/CGCON atuou em regime de força-tarefa, motivada pelo Acórdão nº 7.298/2016 –
Primeira Câmara – TCU, com o objetivo de estabelecer estratégia para extinguir o passivo pendente
de análise de prestações de contas de convênios celebrados pela Funasa.
“1.7.1. Determinar à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 18 da Lei
8.443/92 e art. 208, § 2º, do RI/TCU, que adote, no prazo de sessenta dias, providências
com vistas a: (…)
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, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis
pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação;”

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. A Presidência da Funasa 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.
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O plano de ação elaborado foi composto por 530 prestações de contas remanescentes
do Plano de Ação/2015, mais 573 com vigências expiradas até 31/12/2016, totalizando 1.103
pendentes de análise final.
A força de trabalho teve início em 26/6/2017 e encerrou-se em 22/12/2017. Para o
desenvolvimento dos trabalhos contamos com a participação de 21 técnicos, convocados de
diversas Superintendências, os quais eram substituídos periodicamente entre períodos que variavam
de 45 a 90 dias.
No Plano de Ação/2017 foram estabelecidas metas de 3 processos a serem analisados
por técnico/semana, as quais foram devidamente cumpridas. Do montante de 1.103 convênios,
foram avaliadas 534 prestações de contas, resultando nas seguintes situações:
Resultado das análises realizadas

Quantidade

Aprovados

236

Notificados

153

Inadimplentes

117

Reanálise financeira ou técnica

28

Total

534

Tabela 23 - Resultado das análise realizadas

É importante ressaltar que através desse trabalho a Funasa recuperou R$
2.204.028,62 (dois milhões, duzentos e quatro mil, vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) aos
cofres do Tesouro Nacional, mediante devoluções efetivadas no decorrer da força de trabalho,
provenientes de irregularidades detectadas nas análises ou devoluções de saldos dos convênios.
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.
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Gráfico 6 - Evolução do estoque de prestação de 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 COPRE/CGCON, como os Setores de Prestação de
Contas/SECOV das Superintendências Estaduais, no âmbito de suas competências, notificam todos
os potenciais responsáveis pelas desconformidades apontadas, a fim de corrigi-las.
Deve-se ressaltar, 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.
Contudo a escassez de tempo hábil foi reconhecida 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, quando passamos a dispor de prazo de um ano, prorrogável por igual período,
para analisar a prestação de contas das avenças celebradas a partir de 24 de maio de 2014.

3.5.5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas

Inicialmente, cumpre alertar a situação preocupante dos setores de prestação de
contas de convênios das Superintendências Estaduais e Presidência da Funasa, 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.
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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.
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 exigidos pela legislação,
principalmente no que tange aos prazos para conclusão das análises.
Passados cinco 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.
A preocupação revela-se diante do levantamento feito, demonstrado mais a diante,
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.
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, foi realizada a primeira etapa da força-tarefa 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.
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
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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.
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 contínuo
treinamento.
Além disso, a sistemática proporcionada pelo SICONV, principalmente após a
implementação da Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV, representa quebra de
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 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.
Destaca-se que a conformidade financeira, instituto inovador trazido pela Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, traz nova necessidade de pessoal especializado
no acompanhamento da prestação de contas financeira de cada convênio. Esse dispositivo constitui
obrigação do concedente aferir a regularidade da execução financeira de forma contínua sendo,
inclusive, requisito para liberação de parcela subsequente.
Como o visto no demonstrativo os setores de prestação de contas que já se encontram
sobrecarregados terão que assumir também o acompanhamento de todos os convênios vigentes,
sobretudo daqueles celebrados no exercício em análise.
Diante do cenário ora relatado, tem-se a seguinte relação entre o passivo e a força de
trabalho por Unidade da Funasa:

Passivo

Unidade
Presidência
SUEST/AC
SUEST/AL
SUEST/AM
SUEST/AP
SUEST/BA
SUEST/CE
SUEST/ES
SUEST/GO
SUEST/MA
SUEST/MG
SUEST/MS
SUEST/MT
SUEST/PA
SUEST/PB
SUEST/PE
SUEST/PI
SUEST/PR

Força de Trabalho
Relação
Servidores
"a comprovar" "a aprovar"
Contratados Temporariamente
Efetivos
0048
0021
0003
0002
13,80
0023
0021
0001
0000
44,00
0025
0007
0001
0001
16,00
0009
0002
0003
0001
2,75
0020
0008
0004
0000
7,00
0129
0098
0008
0000
28,38
0121
0140
0004
0001
52,20
0058
0019
0001
0000
77,00
0068
0033
0002
0000
50,50
0109
0154
0005
0001
43,83
0152
0053
0003
0001
51,25
0068
0053
0001
0000
121,00
0096
0031
0002
0000
63,50
0090
0017
0004
0000
26,75
0131
0109
0004
0001
48,00
0057
0156
0003
0000
71,00
0148
0062
0002
0002
52,50
0151
0060
0001
0001
105,50
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Passivo

Força de Trabalho
Relação
Servidores
"a comprovar" "a aprovar"
Contratados Temporariamente
Efetivos
SUEST/RJ
0020
0020
0001
0001
20,00
SUEST/RN
0053
0015
0002
0001
22,67
SUEST/RO
0017
0010
0003
0000
9,00
SUEST/RR
0020
0006
0002
0000
13,00
SUEST/RS
0112
0082
0001
0002
64,67
SUEST/SC
0081
0029
0003
0000
36,67
SUEST/SE
0022
0010
0003
0000
10,67
SUEST/SP
0069
0019
0001
0000
88,00
SUEST/TO
0028
0009
0003
0000
12,33
Total
1925
1244
0071
0015 42,67
Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI
Tabela 24 - Relação entre o passivo x a força de trabalho da Funasa
Unidade
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3.5.6 Informações sobre a execução das despesas

Este item do relatório de gestão tem por objetivo demonstrar, de forma sucinta e gerencial, a consolidação da execução da despesa pela
Funasa.
a) Despesas totais por modalidade de contratação
Despesa executada

Modalidade de
Contratação
1. Modalidade de
Licitação
4

2017

Concorrência

12 Pregão
2.

Contratações
Diretas

6

Dispensa

7

Inexigibilidade
3. Regime de
Execução Especial
Suprimento
Fundos

9
4.

11 Diárias
Total das Despesas
acima (1+2+3+4)

2016

%

2017

%

2016

%

53.720.553,04

2,57

35.720.912,44

1,73

53.071.375,40

2,54

35.672.951,37

1,73

322.550,41

0,02

186.755,33

0,01

322.550,41

0,02

186.755,33

0,01

53.398.002,63

2,55

35.534.157,11

1,72

52.748.824,99

2,52

35.486.196,04

1,72

8.223.450,60

0,39

5.504.613,03

0,27

8.014.736,84

0,38

5.504.334,79

0,27

973.176,42

0,05

1.047.749,79

0,05

973.176,42

0,05

1.047.471,55

0,05

7.250.274,18

0,35

4.456.863,24

0,22

7.041.560,42

0,34

4.456.863,24

0,22

4.775,71

0,00

4.596,00

0,00

4.775,71

0,00

4.596,00

0,00

4.775,71

0,00

4.596,00

0,00

4.775,71

0,00

4.596,00

0,00

2.029.685.584,28

97,04

2.023.577.454,06

98,00

2.029.668.164,72

97,08

2.023.570.370,91

98,01

2.026.869.673,38

96,90

2.021.405.683,33

97,90

2.026.852.253,82

96,94

2.021.398.600,18

97,90

2.815.910,90

0,13

2.171.770,73

0,11

2.815.910,90

0,13

2.171.770,73

0,11

de

Pagamento de
Pessoal

Pagamento
10 Folha

%

Despesa paga

em

2.091.634.363,63

100,00

2.064.807.575,53

100,00

2.090.759.052,67

100,00

2.064.752.253,07

100,00
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5. Outros
8

413.551.626,67

16,51

416.062.657,13

16,77

401.557.368,79

16,11

408.734.314,57

16,52

413.551.626,67

16,51

416.062.657,13

16,77

401.557.368,79

16,11

408.734.314,57

16,52

2.505.185.990,30

100,00

2.480.870.232,66

100,00

2.492.316.421,46

100,00

2.473.486.567,64

100,00

Não se aplica
Total das Despesas

Quadro 20 – Despesas por modalidade de contratação

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

01
03
04
11

Empenhada

1. Despesas de Pessoal
APOSENT.RPPS,
RESER.REMUNER.
E
REFOR.MILITAR
PENSOES DO RPPS E DO
MILITAR
CONTRATACAO
POR
TEMPO DETERMINADO PES.CIVIL
VENCIMENTOS
E
VANTAGENS
FIXAS
PESSOAL CIVIL

13

OBRIGACOES PATRONAIS

16

OUTRAS
VARIAVEIS
CIVIL

91

SENTENCAS JUDICIAIS

-

DESPESAS
PESSOAL

Liquidada

RP não processados

2017

2016

2017

2016

791.911.534,33

727.696.767,26

791.911.534,33

727.451.088,55

628.925.594,03

576.579.181,85

628.925.594,03

576.010.028,16

12.660.082,25

12.885.667,85

12.660.082,25

10.878.490,09

477.134.868,79

577.785.131,54

477.134.868,79

573.350.547,08

96.597.051,41

123.509.388,93

96.597.051,41

114.868.349,81

972.580,81

1.270.000,00

972.580,81

1.125.459,23

12.976.990,63

9.176.956,65

12.976.990,63

9.146.236,22

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016

Valores Pagos
2017

2016

245.678,71

791.911.534,33 727.451.088,55

569.153,69

628.925.594,03 576.010.028,16

2.007.177,76

12.600.082,25

10.878.490,09

4.434.584,46

477.122.286,88 573.343.463,93

8.641.039,12

96.592.213,76

114.868.349,81

144.540,77

972.580,81

1.125.459,23

30.720,43

12.976.990,63

9.146.236,22
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DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
92
96

DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
RESSARCIMENTO
DESPESAS
PESSOAL
REQUISITADO

Empenhada

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

5.310.566.69

8.448.634,10

5.310.566.69

8.193.006.12

0,00

255.627,98

5.310.566,69

8.193.006,12

376.015,12

437.017,11

376.015.12

382.478,07

54.539,04

376.015,12

382.478,07

417.338,26

771.860,55

867.661,74

28.113,73

1.095.579,27

1.330.839,62

0,00

0

2. Juros e Encargos da Dívida

0
0

3. Outras Despesas Correntes
04
08

CONTRATACAO
POR
TEMPO DETERMINADO PES.CIVIL
OUTROS
BENEF.ASSIST.
DO SERVIDOR E DO
MILITAR

771.860,55

1.285.000,00

771.860,55

867.661,74

1.095.579,27

1.358.953,35

1.095.579,27

1.330.839,62

0,00
0,00

14

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

2.597.835,00

2.075.747,17

2.597.835,00

2.068.891,03

0,00

6.856,14

2.597.835,00

2.068.891,03

30

MATERIAL DE CONSUMO

8.127.946,55

4.165.520,71

7.188.670,96

1.890.618,88

939.275,59

2.274.901,83

7.103.665,54

1.842.657,81

0,00

6.750,00

0,00

6.164,00

0,00

586,00

0,00

6.164,00

3.675.494,56

1.912.784,92

2.883.054,62

1.322.448,01

792.439,94

590.336,91

2.674.340,86

1.322.448,01

7.752.250,00

33.731,15

3.102.960,00

15.161,70

4.649.290,00

18.569,45

3.102.960,00

15.161,70

2.135.849,73

3.393.236,00

2.120.859,73

2.257.772,34

14.990,00

1.135.463,66

2.120.859,73

2.257.772,34

25.457.841,09

23.493.838,53

19.486.857,69

17.918.386,07

5.970.983,40

5.575.452,46

18.948.544,66

17.918.386,07

108.987.783,27

115.160.100,56

71.424.244,38

75.958.257,98

37.563.538,89

39.201.842,58

71.424.244,38

75.957.979,74

32
33
35
36
37
39

MATERIAL,
BEM
OU
SERVICO
PARA
DIST.GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS
COM LOCOMOCAO
SERVICOS
DE
CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - P.FISICA
LOCACAO DE MAO-DEOBRA
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS
PJ
-
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DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada

1. Despesas de Pessoal
OP.INT.ORC.
41

CONTRIBUICOES

45

SUBVENCOES
ECONOMICAS

46

AUXILIO-ALIMENTACAO

47

OBRIGACOES
TRIBUTARIAS
CONTRIBUTIVAS

49

AUXILIO-TRANSPORTE

59

PENSOES ESPECIAIS

91

SENTENCAS JUDICIAIS

92
93
95

E

DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
INDENIZACOES
E
RESTITUICOES
INDENIZACAO
PELA
EXECUCAO TRABALHOS
DE CAMPO

Liquidada

RP não processados

2017

2016

2017

2016

2017

132.103.645,12

27.944.951,35

125.000,00

2.963.800,77

0

1.481,83

0

1.433,67

0

30.272.865,41

38.731.741,67

30.272.865,41

38.717.122,60

0,00

4.833.893,66

6.012.896,00

4.833.893,66

5.747.112,08

4.188.208,30

4.579.147,00

4.188.208,30

4.437.311,20

697.508,78

610.000,00

697.508,78

7.527,72

9.351,00

415.743,86

2016

Valores Pagos
2017

2016

125.000,00

2.963.800,77

48,16

0

1.433,67

14.619,07

30.272.865,41

38.717.122,60

265.783,92

4.833.893,66

5.747.112,08

0,00

141.835,80

4.188.208,30

4.437.311,20

566.080,20

0,00

43.919,80

697.508,78

566.080,20

7.527,72

9.271,57

0,00

79,43

7.527,72

9.271,57

287.056,96

415.743,86

287.056,96

0,00

0,00

415.743,86

287.056,96

440.584,77

544.299,22

440.285,59

459.831,53

299,18

84.467,69

440.285,59

459.831,53

752.448,98

1.496.639,00

752.448,98

1.496.596,27

0,00

42,73

752.448,98

1.496.596,27

131.978.645,12 24.981.150,58

0,00

310DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
OUTROS SERVICOS
39 TERCEIROS
PJ
OP.INT.ORC.
42

AUXILIOS

51

OBRAS E INSTALACOES

Empenhada
DE
-

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

4.733.900,98

5.839.152,86

3.463.610,00

0,00

1.270.290,98

5.839.152,86

3.463.610,00

0,00

1.167.894.336,99 802.149.585,64
2.898.763,16

983.952,81

318.724.879,20
322.550,41

298.860.302,28 849.169.457,79 503.289.283,36 306.730.621,32 291.531.959,72
171.593,63

2.576.212,75

812.359,18

322.550,41

171.593,63
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DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
52
70
92

EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL PERMANENTE
RATEIO
PELA
PARTICIPACAO
EM
CONSORCIO PUBLICO
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES

5. Inversões Financeiras

Empenhada

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

14.626.110,02

2.709.180,44

2.112.974,65

1.849.791,20

12.513.135,37

859.389,24

2.087.115,46

1.849.791,20

1.747.949,85

520.968,00

0,00

249.750,00

1.747.949,85

271.218,00

0,00

249.750,00

1.286.898,16

11.294,00

1.286.898,16

11.294,00

0

0

1.286.898,16

11.294,00

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Amortização da Dívida

2017
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2016
0,00

Quadro 21 – Despesas por grupo e elemento de despesa
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3.5.7 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo "B" e cartões de pagamento do governo
federal
a) Concessão de suprimento de fundos
Quadro 22 - Concessão de suprimento de fundos
Exercício
Financeiro

Unidade Gestora (UG)
do SIAFI

25500

Nome
ou
Sigla
Funasa DF

25500

Funasa DF

Código
2017
2016

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento
Conta Tipo B
do Governo Federal
Valor
Valor
Quantidade
Quantidade
Total
Total
02
4.179,77
02

Valor
do
maior
limite
individual
concedido

4.596,00

Fonte: SIAFI Gerencial
b) Utilização de suprimento de fundos
Quadro 23 - Utilização de suprimento de fundos
Exercíci
o
2017
2016

Unidade Gestora
(UG) do SIAFI
Código

Nome
Sigla

25500

Funasa DF

25500

Funasa DF

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Fatura
Valor das Total
Quantidad Valor dos
(a+b)
Faturas
e
Saques (a)
(b)
02
765,02
3.414,75
4.179,77

Conta Tipo B

ou Quantidad
Valor Total
e

02

988,00

3.608,00

4.596,00

Fonte: SIAFI Gerencial
c) Classificação dos gastos com suprimento de fundos
Quadro 24 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código
Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa
Subitem da Despesa
16

30
255000

FUNASA

39

Total
235,20

19

257,90

24

592,00

25

500,00

42

345,00

96

1.500,00

05

80,59

17

265,02

96

1.000,00

Análise Crítica
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A Presidência da Funasa no exercício de 2017, procurou utilizar, 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 2.3.6.3.5 são insignificantes
diante do orçamento aprovado para esta Fundação, na LOA 2017 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, porque 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, de acordo com o processo nº 25100.018.806/2013- 80.
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3.6

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.
3.6.1 INDICADOR DE DESEMPENHO - SANEAMENTO
Indicador 1
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
Instrument
os
Celebrados

Percentual

1511

4226

36%

1873

3981

47%

2056

3889

53%

2291

3892

59%

Água na
Escola

45

132

34%

64

109

59%

69

103

67%

74

95

78%

Catadores

61

205

30%

89

189

47%

105

183

57%

113

179

63%

Cisternas

1

19

5%

12

18

67%

16

22

73%

17

23

74%

Drenagem

35

71

49%

46

72

64%

48

73

66%

53

76

70%

Esgoto

544

1992

27%

613

1802

34%

670

1738

39%

774

1627

48%

MHCDC

592

1120

53%

696

1122

62%

756

1116

68%

884

1126

79%

MSD

2027

4442

46%

2537

4409

58%

2789

4380

64%

3314

4470

74%

PMSB

5

530

1%

45

495

9%

106

483

22%

149

444

34%

Resíduos

482

1391

35%

566

1145

49%

652

1099

59%

720

1056

68%

Acumulado

5303

14128

38%

6541

13342

49%

7267

13086

56%

8389

12988

65%

Ação

Água

Qtd Obra/
Qtd
Perequipamentos/
Instrumentos cenplanos
Celebrados
tual
Concluídos

Exercício de apuração - 2017

Resultados apurados em 31/12/2017, via Business Intelligence Oracle - BI
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Quadro 25 - Indicador 1 – Obra concluída
Regras da Apuração:
Histórico igual a 30.12.2017
Composição da Série Histórica:
Ano de celebração de 2002 até o exercício de apuração
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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 ao quantitativo de Instrumentos
de Repasse celebrados, excluídos os instrumentos que foram cancelados e os 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 passaram a se
enquadrar em algum dos requisitos de exclusão 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 análise referente a ação orçamentária de sistemas de abastecimento
de água, verifica-se que houve um aumento no percentual do indicador, de cerca de 36% no ano de
2014 para 59% ao fim de 2017, o que significa um aumento de cerca de quase 64% em relação ao
índice inicial. Vários são os fatores que influenciaram no aumento do percentual das obras
concluídas. Considerando como dito anteriormente, para este cálculo, foram excluídos do
denominador os instrumentos que foram cancelados e os instrumentos cujas obras não serão mais
executadas ou foram encerradas sem etapa útil, o que provocou uma queda no quantitativo de
instrumentos celebrados. Cabe ressaltar que para esta ação, a Funasa desde 2014 não realizou novas
seleções públicas, sendo apenas empenhados e celebrados os convênios referentes as emendas
parlamentares que tiveram suas propostas aprovadas no SICONV.
Um outro fator que contribuiu para o aumento desse índice se deu por uma ação
efetiva por parte do corpo diretivo da Funasa, que verificou que um grande quantitativo de
instrumentos celebrados pela entidade não estava com as informações atualizadas nos sistemas de
informação, ação esta que vem sendo monitorada desde 2014, com realização de discussões
técnicas com as superintendências estaduais. Nestas reuniões são apresentados os resultados dos
estados e discutidos com a área técnica das superintendências as inconsistências verificadas pela
presidência nos dados apresentados no sistema, de forma que sejam corrigidas tais informações.
A partir de 2011, a Funasa vem procurando melhorar sua execução orçamentária e
financeira com uma seleção mais rígida nos projetos a serem aprovados. Foram criadas fases de préseleção das propostas apresentadas, apresentação dos projetos nas superintendências estaduais,
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entrevista com o corpo técnico dos proponentes e por último, uma visita técnica a localidade onde
se pretende executar as obras. Desta forma, pretende-se firmar termos de compromisso com
proponentes que tenham os projetos de engenharia em condições de iniciar as obras com maior
rapidez e executar obras com qualidade. Esta ação concorre para uma maior agilidade na execução e
na conclusão das obras, contribuindo para melhoria no indicador.
Da mesma forma que para a ação de sistemas de abastecimento de água, houve uma
melhoria significativa nos índices de conclusão de obras para a ação de sistemas de esgotamento
sanitário. Verificou-se um aumento de 27% no ano de 2014 para 48% no ano de 2017. Este
aumento significou um crescimento de cerca de 78% no período de 4 anos. No mesmo sentido,
mesmo tendo uma diminuição de cerca de 19% no quantitativo de instrumentos celebrados, com a
diminuição de 365 instrumentos que foram cancelados, cujas obras não serão mais executadas ou
foram encerradas sem etapa útil, houve um aumento de 230 obras concluídas no quadriênio. Só no
ano de 2017, foram concluídas cerca de 104 obras. Cabe ressaltar que para esta ação, a Funasa
desde 2014 não realizou novas seleções públicas, sendo apenas empenhados e celebrados os
convênios referentes as emendas parlamentares que tiveram suas propostas aprovadas no SICONV.
A mesma ação de atualização das informações no sistema, contribuiu para o aumento
no indicador, assim como após 2011, nova metodologia foi utilizada para atender a municípios que
possuíam projetos em condições de iniciarem as obras com maior rapidez.
Com relação aos convênios para elaboração de Planos Municipais de Saneamento
Básico, o número total de instrumentos com planos elaborados subiu de 106 para 162. Embora o
acréscimo de conclusão tenha sido da ordem de 40% em relação ao ano anterior, tal número referese à convênios celebrados até o exercício de 2012. De fato, a estratégia de atuação adotada até
então, de repasse de recursos diretamente aos municípios, encontrou diversos entraves na
capacidade de execução pelos mesmos, tais como: ausência de equipe técnica qualificada,
inexistência da mobilização social, dificuldade de obtenção de informações junto aos prestadores de
serviço, desconhecimento da necessidade de elaboração dos planos, etc. Nesse sentido, a partir de
2013 a Funasa alterou a estratégia de atuação, passando a atuar por meio do apoio de entidades
parcerias para capacitação e consultoria aos municípios na elaboração de seus planos municipais de
saneamento.
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3.6.2 Indicadores de Desempenho - Saúde Ambiental

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

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Aferir o
percentual de
municípios
apoiados
tecnicamente

Memória
de cálculo

Fon
te

Periodicid
ade

Índice
de
Previs
to 1

Sigob e Siconv

Indicador 2

Anual

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

81%

2013

2014

2015

2016

37,5%

38,13%

110%

64,23

Índice
Observad
o3

402%

Quadro 26 - Indicador 2 – Municípios apoiados

Fonte: Desam
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
O indicador busca aferir o percentual de municípios (201) apoiados tecnicamente pela Funasa no período, considerando o universo total
de municípios programados (50) para o período, meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, atingindo um índice de 402%.
Em 2017 a Fundação Nacional de Saúde programou beneficiar 50 municípios com ações de fomento à educação em saúde ambiental,
com custo médio de um projeto no valor de R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil reais), entretanto, dado ao maior quantitativo de propostas
apresentadas por meio do Edital de Chamamento Público, foram utilizados recursos provenientes de crédito suplementar, bem como de outra ação
orçamentária para atendimento dos pleitos. Tal acréscimo possibilitou a incremento da meta acima do esperado, em virtude da situação atípica para o
período de recebimento de volume maior créditos suplementares.
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 o enfrentamento do vetor
Aedes Aegypti.
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Indicador 3

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

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Aferir o
percentual
de
comunidad
es
especiais
atendidas

Fonte

Relatório
consolidado da
Coesa

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidad
e

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

100%

100%

100%

100%

100%

Índice
Observado3

Nas Suest

Quadro 27 – Indicador 3 - Comunidades especiais atendidas
Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

O indicador busca aferir o percentual de comunidades especiais atendidas com ações de educação em saúde ambiental no
período, 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 à promoção da saúde; apoio às iniciativas de mobilização comunitária,
visando à conservação e preservação do meio ambiente para promover o empoderamento das comunidades e promover a saúde.
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Para o exercício de 2017 a contabilização das comunidades atendidas foi realizada pelas Superintendências Estaduais e serão
apresentadas em seus relatórios individuais.
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Indicador 4

Fórmula de Cálculo

Aferir o
Percentual de
percentu
municípios com
al de
técnicos
municípi
capacitados em
os com
Controle da
técnicos
Qualidade da Água capacitad
(CQA).
os em
CQA.

Relatório consolidado
da Cocag/ Desam

Denominação

Finalida
de

Memó
ria de
Fonte
cálcul
o

Periodici
dade

Anual

Índice
de
Previst
o1

100%

Histórico
Índices de Referência

Índice
Observado

2012

2013

2014

2015

2016

3

100
%

100
%

100
%

100
%

76%

83%

Quadro 28 – Indicador 4 - Municípios com técnicos capacitados

Fonte: Desam
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

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.
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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 2017, tendo sido alcançado um total de 150
municípios com técnicos capacitados, representado 83% em relação ao número de municípios previstos.
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Indicador 5

Percentual de
municípios
com amostras
de água
analisadas

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Aferir o
percentual
de
municípios
com
amostras de
água
analisadas.

Fonte

Relatório consolidado
da Cocag/ Desam

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicidade

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência

1

2012

2013

2014

2015

2016

100%

85%

102%

103%

100%

106%

Índice
Observado3

104%

Quadro 29 - Indicador 5 (Municípios com amostras de água analisadas)
Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

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.
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 2017, tendo sido alcançado um total de 517 municípios com análises realizadas,
representado 104% em relação ao número de municípios previstos.
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Indicador 6

Percentual de
exames de
qualidade da água
de comunidades
especiais
realizados

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Aferir o
percentual
de exames
de qualidade
da água de
comunidade
s especiais
realizados

Fonte

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Denominação

Memória de
cálculo

Periodicidad
e

Índice de
Previsto 1

Anual

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

100%

110%

146%

160%

82%

Índice
Observado3

105%

Quadro 30 - Indicador 6 - Exames de qualidade da água
Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

Este indicador permite medir o alcance das ações da Funasa no apoio as comunidades rurais e especiais, realizando exames de qualidade
da água e permitindo que essas informações subsidiem a tomada de decisão dos gestores, com vista a minimizar os riscos à população e elaborar
políticas públicas na melhoria da qualidade da água a ser consumida por estas comunidades. A meta do indicador foi pactuada com as
Superintendências Estaduais no início do ano de 2017.
Diversas situações expõe 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,
recuperação da saúde 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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A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências Estaduais no decorrer do ano de 2017 tendo sido alcançado um total de
69.509 exames realizados, representado 105% em relação ao número de municípios previstos.
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Denomina
ção

Finalidade

Percentual
de
pesquisas
celebradas
na área de
saúde
ambiental.

Aferir o
percentual
de
pesquisas
celebradas
pela
Funasa,
demonstran
do o
esforço de
suas
unidades.

Fórmula de Cálculo

Memória
de cálculo

Fon
te

Periodicidade

Siconv

Indicador 7

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

50%

75%

93,3%

0%

0%

Índice
Observado3

29%

Quadro 31 - Indicador 7 - Pesquisas celebradas
Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
2

Esta ação ainda financiou parte do 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, em especial a ação
de avaliação de estudos e tecnologias na área de Saúde Ambiental para promoção da saúde.
No final de 2017 foi assinado com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT um TED no valor de R$
1.472.047,45 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que em síntese, visa identificar
tecnologias sustentáveis ambiental e economicamente para destinação correta de resíduos sólidos, observando a particularidade da Amazônia Legal.
Dessa forma, em 2017, a Funasa apoiou 2 (dois) projetos de pesquisa com vistas ao financiamento de estudos e pesquisas em saúde e
saneamento ambiental.
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Seção 4 – Governança, Gestão de
Riscos e Controles Internos

Tecnologia Salta-z implementada na Comunidade Ilha do Maracujá no estado do Pará
Foto: Alberto Venturieri
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SEÇÃO 4
4
4.1

GOVERNANÇA
Descrição das estruturas de governança

Exceto pela Unidade de Auditoria Interna, a Funasa não dispõe de estruturas de
governança externas à unidade, conselho de administração, conselho fiscal ou comitê de auditoria.
No que se refere aos comitês de apoio à governança, foi instituído o Comitê Gestor de
TI (CGTI) por meio da Portaria nº 94, de 09 de fevereiro de 2012.
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, não dispondo de colegiado
instituído.

4.3

Atuação da unidade de auditoria interna

O Decreto nº 8.867, de 3/10/2016 aprovou o Estatuto da Fundação Nacional de
Saúde e traz no seu art. 9º a atuação da Auditoria Interna, conforme o endereço eletrônico
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8867.htm:
I - acompanhar e fiscalizar a gestão das políticas públicas e a execução dos programas de
governo sob responsabilidade 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.
Os trabalhos de auditoria estão sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica
do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
conforme disposto no art. 1º da IN CGU nº 24, de 17/11/2015.
As Superintendências Estaduais não possuem estrutura de Auditoria Interna, tendo a
AUDIT a competência pelas ações de controle na forma do Estatuto da FUNASA.
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Conforme o item 1 do Capitulo I do Anexo da IN SFC nº 3, de 9/6/2017, a Auditoria
Interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria,
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. De acordo com a
INTOSAI1, tem-se que o papel da auditoria interna foi atualizado quanto aos procedimentos
administrativos relativo a verificação do processo pelo processo, para um elemento importante da
boa governança, análise de risco, ambiente de controle. Acrescente-se que a credibilidade da
auditoria se baseia na objetividade dos auditores quando do cumprimento de suas responsabilidades,
reflexo da autonomia e da independência da Unidade, mantendo-se com uma atitude de
imparcialidade. Evitando inclusive, que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram
na apresentação e tratamento dos fatos levantados, abstendo-se de emitir opinião preconcebida.
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.
A Unidade de Auditoria Interna está estruturada da seguinte forma: Corregedoria
(COREG), que é responsável pela prevenção e apuração de irregularidades, no âmbito desta
Fundação, por meio da instauração e condução de procedimentos correcionais; CORAI
(Coordenação de Auditoria Interna) – responsável pelos trabalhos relacionados às auditorias de
gestão e folha de pagamento nas Superintendências, e ainda elaborar, em conjunto com as demais
unidades da Auditoria Interna, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, bem como
coordenar e executar as ações a cargo da Auditoria Interna no processo de prestação de contas anual
da Fundação Nacional de Saúde; CORAT (Coordenação de Auditoria de Transferências) - setor
responsável pela auditagem dos recursos repassados às entidades conveniadas; COTCE
(Coordenação de Tomada de Contas Especial) – Responsável por toda a sistemática de instauração,
execução, acompanhamento e finalização de TCE; COGED (Coordenação de Gestão de
Diligências) - acompanhar o atendimento às recomendações e determinações constantes de
relatórios da CGU e Acórdãos do TCU, bem como monitorar e providenciar as respostas às
diligências encaminhadas à FUNASA pelos demais órgãos de controle interno e externo; COMAC
(Coordenação de Monitoramento e Controle das Ações) - acompanhamento dos relatórios de
auditorias e denúncias.
A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe são submetidas pelo Presidente da
FUNASA à aprovação da Controladoria-Geral da União, conforme § 2° do art. 3° do Estatuto desta
Fundação. Ressalte-se ainda, a publicação da Portaria nº 2.737, de 20/12/2017 do Ministro de
Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União, que disciplina o procedimento de consulta
para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou
auditor interno.
Após concluída a elaboração dos relatórios da Auditoria Interna, são submetidos à
apreciação do Auditor-Chefe para assinatura e excepcionalmente ao Presidente da FUNASA, e em
seguida são direcionados as respectivas Unidades Jurisdicionadas e demais áreas desta Entidade,
para adoção das providências quanto ao cumprimento das recomendações.
1“INTOSAI GOV - e.g. 9140, artigo 1.6”.
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Sendo assim, o atendimento das recomendações ocorre a partir da ciência do
respectivo relatório por parte do Gestor da Unidade Auditada, disciplinada por analogia ao inciso
VII, artigo 50, da Lei nº 9.784 , de 29/01/19992.

4.3.1 Auditorias realizadas ao longo do exercício
As informações referentes às auditorias
correspondente ao relatório encontram-se no Anexo I.

4.4

realizadas

durante

o

exercício

Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

A competência da Corregedoria para instaurar procedimentos correcionais encontra
amparo no artigo 5º, IV, do Decreto nº 5.480, publicado no DOU de 1.7.2005.
Com relação às Superintendências Estaduais, vigora a Portaria-Funasa nº 504/2014,
para a prática dos seguintes atos, vedada a subdelegação:
 Instaurar investigação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar; e


Julgar processo administrativo disciplinar e sindicância que resulte em penalidade de
advertência ou suspensão de até trinta dias.

Tem a responsabilidade de garantir às comissões a estrutura e suporte 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).
Antes da instauração de qualquer procedimento investigatório, submete à análise
prévia na Corregedoria todas as comunicações de possíveis irregularidades administrativas
praticadas por servidor no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições de
cargo em que se encontre investido.
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.

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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A Funasa 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.
4.5

Gestão de riscos e controles internos

Por meio da Portaria nº 1.179, de 14 de setembro de 2017, foi instituído o Comitê de
Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde FUNASA para fins de
cumprimento do disposto no art. 23 da Instrução Normativa Conjunta/MP e CGU n. 1, de 10 de
maio de 2016.
Em 19 de outubro, o Presidente da Funasa instituiu grupo de trabalho com a
finalidade de elaborar proposta de implementação da Política de Governança, Riscos e Controles
Internos, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável
por igual período.
Em decorrência de fatores supervenientes típicos dos últimos meses do exercício o
andamento do grupo de trabalho foi prejudicado, cita-se como exemplo a celebração dos
instrumentos de repasse e empenho do orçamento. A elaboração da proposta que ainda estava
incompleta se encerrou com o término do prazo estabelecido. Será necessário no ano de 2018 que o
grupo seja reconduzido por ato do dirigente máximo da fundação para retorno ao desenvolvimento
dos trabalhos.
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Seção 5 – Áreas especiais de gestão

Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água - UMCQA
Foto: Edmar Chaperman
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SEÇÃO 5
5

ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO

5.1

Gestão de pessoas

Este tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal da Funasa,
quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da
missão institucional.
5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
a)

Composição da força de trabalho

A Força de Trabalho da Funasa, no Distrito Federal, é composta por 405
(quatrocentos e cinco) servidores ocupantes de cargo efetivo, dos quais 351 (trezentos e
cinquenta e um) pertencem à Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST, carreira à
qual a entidade se vincula, e estão em exercício na Funasa.
Verifica-se que dos 351(trezentos e cinquenta e um) servidores da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST à qual a entidade se vincula, 80 (oitenta) encontram-se
cedidos, o que corresponde a 22,79% do total, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

0

376

3
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1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

0

376

3
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1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

0

351

1

206

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

20

1

10

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

0

1

1

2

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

4

0

0

2. Contratados Temporários

0

15

1

2

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

0

14

0

0

4. Total de Servidores (1+2+3)

0

405

4
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Lotação

Tipologias dos Cargos

Quadro 32 - Composição da força de trabalho

b)

Distribuição da força de trabalho
O quadro a seguir apresenta a distribuição da força de trabalho da Presidência da

Funasa:
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Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

52

244

1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

52

244

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

43

228

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

6

14

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

1

0

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

2

2

2. Contratados Temporários

5

10

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

3

11

4. Total de Servidores (1+2+3)

60

265

1. Servidores de Carreira (1.1)

Fonte: SIAPE/DW
Filtros: Dez 2017) E (EXCLUSÃO = S/ info, S/Exclusao) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF)

Quadro 33 - Distribuição da Lotação Efetiva

No que se refere à estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas, tem-se o
seguinte detalhamento:

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

Lotação

Egressos
no
Exercício

73

61

35

39

1.1. Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

73

61

35

36

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

35

11

9

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

11

2

5

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

0

1

1

0

1.2.4. Sem Vínculo

0

13

21

22

1.2.5. Aposentados

0

1

0

0

2. Funções Comissionadas do Poder Executivo

10

10

5

3

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

10

5

3

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

0

0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

0

0

0

0

1.2.4. Sem Vínculo

0

0

0

0

1.2.5. Aposentados

0

0

0

0

74

74

31

28

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

74

31

28

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

0

0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

0

0

0

0

16

15

5

6

3. Funções Comissionadas Técnicas

4. Funções Gratificadas
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2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

14

5

6

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

1

0

0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

0

0

0

0

173

160

76

76

5. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3+4)
Fonte: CDAWeb

Quadro 34 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

De acordo com o Decreto nº 8.867, publicado no DOU, de 04 de outubro de 2016, foi
aprovado 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.
Verifica-se do quadro que 80,26% dos cargos em comissão estão ocupados; 93,75%
das funções gratificadas estão providas e 100% das FCPE encontram-se providas. Esse índice de
ocupação justifica-se pelo uso da discricionariedade própria das nomeações para cargos
comissionados ou funções de confiança, consoante o referendado pelo art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
O fator impactante quanto ao índice de ocupação das funções gratificadas diz
respeito à aglutinação de atribuições de duas ou mais áreas em um Setor ou Seção, o que diminui a
retribuição pecuniária pelo exercício do cargo comissionado ou função de confiança e em
contrapartida aumentou o nível de dificuldade e de responsabilidade da referida função.
Essa fórmula ensejou o desinteresse dos servidores na ocupação dessas FG que,
desde a edição do Decreto, em regra, permanecem vagos. Traz-se como exemplo a aglutinação das
atribuições de reponsabilidade por patrimônio e por material, na Presidência, gratificada com um
DAS-101.1 – Chefe de Serviço, e nas Superintendências com uma FG-2 – Chefe de Setor; ou a
supressão do Serviço de Pagamento e aglutinação nas ações de Cadastro e Pagamento na
COAPE/CGESP na Presidência, e de Chefia de Seção para a Gestão de Pessoas, gratificada com
uma FG-1, nas Superintendências Estaduais.
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5.1.2

Demonstrativo das despesas com pessoal

Este item tem por finalidade informar sobre as principais rubricas de despesas com o pessoal

Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Demais
Assistenciais e Despesas
Indenizações
Previdenciários Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2017
2016

Exercícios

2017 12.617.851,39
2016 12.119.924,63

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada (1)
222.747,22 12.101.939,03
705.823,56 2.089.640,90
1.613.870,42
145.281,24

11.398.737,04

666.920,85

2.074.532,70

1.506.541,21

0,00

196.696,72

104.742,11 29.653.311,35

66.591,24

82.657,66 28.061.186,57

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada (2)
Exercícios

2017
2016

646.945,30
598.612,93

0,00

99.583,67

13.478,05

65.420,73

18.450,24

780.088,43

20.081,41
0,00

9.659,39

0,00

0,00

0,00

692.143,29

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) (3)
Exercícios

2017
2016

Exercícios

Exercícios

1.397.408,26
1.798.575,99

2017

5.811.869,74

2016

8.584.033,78

2017

1.335.680,66

2016

1.260.054,06

0,00

112.076,72

41.884,72

52.865,20

264.128,24

136.907,56

44.285,95

120.271,58

348.510,16

5.873.652,54
0,00

9.428.051,11

1.868.363,14
0,00

Servidores cedidos com ônus (4)
454.340,29 1.689.260,76
1.117.171,52
801.981,86

3.112.479,20

1.758.177,42

0,00

24.337,92
0,00

0,00

535.672,52 15.506.305,29

103.885,75 1.140.890,05 24.929.499,17

Servidores com contrato temporário (5)
105.865,00
45.487,19
112.790,11
0,00

107.524,17

30.903,27

113.983,44

2.448.551,24

1.599.822,96
0,00

0,00

0,00

0,00

1.512.464,94

Quadro 35 - Despesas com pessoal
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Fonte: SIAPE/DW
Filtros do relatório:
1 ) Serv. de Carreira Vinc. Órgão ==> (ANO = 2017, 2016) E ({SITUAÇÃO VÍNCULO} = ATIVO PERMANENTE, EXCEDENTE A LOT/MRE,
EXCEDENTE A LOTACAO) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF) E (RENDIM > 0)
2) Serv. Sem Vinc. Com Órgão ==> (ANO = 2017, 2016) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF) E (RENDIM > 0) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = EST18, EST-19, EST-03)
3) Serv. Sem vinc. Adm. Pública ==> (ANO = 2017, 2016) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF) E (RENDIM > 0) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = EST04)
4) Servidores Cedidos ==> (ANO = 2017, 2016) E (RENDIM > 0) E ({SITUAÇÃO VÍNCULO} = CEDIDO, CEDIDO SUS/LEI 8270) E ({UF da
ORGANIZAÇÃO} = DF)
5) Contrato Temporário ==> (ANO = 2017, 2016) E ({SITUAÇÃO FUNCIONAL} = CDT-12) E ({UF da ORGANIZAÇÃO} = DF) E (RENDIM > 0)
Observações:
1. Não foram contabilizados 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;
3. Criamos uma planilha com as categorias indicadas no quadro, para totalizar as despesas por itens;
4. Foram utilizadas as rubricas de rendimentos
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5.1.3

Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O principal risco identificado pela área de Gestão de Pessoas consiste na grande
redução da força de trabalho da Funasa sem a consequente recomposição ao longo dos anos, o
que poderá acarretar sérios prejuízos ao desempenho de suas atribuições.
A Funasa foi criada por meio da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada
de acordo com o Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, resultante da incorporação de três Órgãos
distintos: Fundação Serviços de Saúde Pública – FSesp; Superintendência de Campanhas de Saúdes
Pública – Sucam e das atividades de informática do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvidas
pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev).
Várias foram as alterações legislativas que modificaram a missão da Fundação
Nacional de Saúde ao longo desses 26 anos, desde a edição do Decreto nº 100/1991. 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.
Pelo Decreto nº 3.450, de 9.5.2000, foram incorporadas à Funasa as ações de
promoção e proteção à saúde dos povos indígenas, de modo que se tornou mais difícil concretizar a
missão, exigindo uma nova redefinição.
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, agora a cargo da Secretaria
Especial de Saúde Indígena.
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. Até então, a Funasa atuava para
cumprir essas missões diversificadas com servidores ocupantes de cargos com os mesmos perfis
quando da sua criação.
E, finalmente, com a alteração dada nos termos do Decreto n.º 8.867, de 3 de outubro
de 2016, a Funasa sofreu redução na composição de cargos/funções de sua estrutura imposta por
força dos Decretos n.º 8.540, n.º 8.541, de 2015, pendente de publicação do Regimento Interno que
detalhe as atribuições das unidades organizacionais.
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HISTÓRICO DA FORÇA DE TRABALHO
SITUAÇÃO VÍNCULO
ATIVO PERMANENTE
CEDIDO
CEDIDO SUS/LEI 8270
CONTRATO TEMPORARIO
EXCEDENTE A LOTACAO
EXERC DESCENT CARREI
EXERCICIO PROVISORIO
NOMEADO CARGO COMIS.
REQUISITADO
TOTAL
Fonte: SIAPE/DW

Dez 2017
268
74
6
15
3
20
1
14
4
405

Dez 2016
280
79
195
16
3
22
1
17
2
615

Dez 2015
284
93
201
17
3
25
1
31
2
657

Dez 2014
315
92
197
17
3
26
0
29
1
680

Dez 2013
366
98
186
10
3
28
0
27
2
720

Quadro 36 - Histórico da força de trabalho

Os dados constantes desse quadro foram extraídos do Sistema SIAPE referente aos
exercícios de 2013 a 2017 e representam a situação quantitativa da força de trabalho da Instituição,
no Distrito Federal. As informações acima já contemplam os novos nomeados visto que o último
concurso público da Funasa foi autorizado pelo Ministério do Planejamento em 2009. A partir daí o
que se percebe é uma grande redução da força de trabalho, sem reposição.
Conforme o indicador abaixo, no exercício de 2017, a força de trabalho da Instituição
sofreu uma redução de aproximadamente 55%, em âmbito nacional.
Número de vacâncias x 100 = 2.583 x 100 = 54,19%
Nº de servidores em 2017
4.767
Ressalta-se que desde que expirou o prazo de validade do concurso acima citado, o
que ocorreu no exercício de 2011, vem sendo solicitada anualmente autorização para esta
Fundação realizar de nova seleção, com vistas à reposição dos cargos efetivos vagos e
consequentemente, para uma melhor distribuição de pessoal, tanto nas Unidades da Presidência
quanto nas Superintendências Estaduais da Funasa. Até então, somente se obteve êxito quanto à
autorização para realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de
excepcional interesse público no exercício de 2013, oportunidade em que foi ajustada com o
Ministério do Planejamento a autorização para a Funasa realizar concurso público para cargos
efetivos de nível superior, no ano subsequente, o que não ocorreu por força do contingenciamento
de recursos orçamentários à época, acarretando a suspensão das autorizações para realizar
concursos nos exercícios de 2016 e 2017, conforme o Ofício MP nº 37281, de 28/06/2016,
elastecidas as restrições desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 95/2016.
O quadro abaixo contém o histórico das solicitações de reposição da força de
trabalho encaminhadas pela Funasa ao Ministério do Planejamento com a análise e aprovação do
Ministério da Saúde:
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ANO

2010/2011

2012

2013

2014

SOLICITAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO

VAGAS

SOLICITAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

VAGAS

-

Autorização
de
Contratação
Temporária de profissionais de nível
superior para a área de Engenharia Portaria MP nº 189, de 09/07/2009.

52
(NS)

-

Ofício nº 312/Gab/Presi/Funasa de
05/12/2011 (Áreas de Engenharia e
Convênios).

82
(NS)

Ofício
nº
299/Presi/Funasa de
22/10/2012 (Áreas de Engenharia e
Convênios).
Ofício nº 311/Direx/Presi/Funasa, de
14/11/2012, em substituição ao
anterior.

612
(NS)

Não houve – Edital de
Concurso Público Funasa nº
01/2009 em vigor.

Ofício
nº
149/Gab/Presi/Funasa,
de
05/06/2012 encaminhado pelo
Aviso nº 1.138/GM/MS, de
10/07/2012.
(Proc.
03000.003801/2012-67)

Não houve nova solicitação de
Concurso Público, posto que a
anterior ainda estava sob
análise do Ministério do
Planejamento.

Nota
Técnica
nº
11
Cgerh/Deadm de 27/05/2014,
reafirmando a necessidade de
urgente reposição da força de
trabalho da Funasa e ainda o
acréscimo de vagas para Agente
Administrativo no total de 251.

147 (NS)
e
379
(NI)

Nota
Técnica
nº
01/2013/Cgerh/Deadm, contendo mais
esclarecimentos quanto à solicitação
encaminhada
pelo
Ofício
nº
311/Direx/Presi/Funasa,
de
14/11/2012.
Autorização
de
Contratação
Temporária de excepcional interesse
público para as áreas de Engenharia e
Convênios, conforme autorização
concedida pela Portaria MP/MS nº
195, de 28/05/2013.

170
(NS)

Ofício nº 229/Presi/Funasa, de
27/11/2014.
(Proc. 03000.003801/2012-97)
Ofício nº 18/Presi/Funasa, de
24/02/2015,
reiterando
a
solicitação de concurso público;
2015

2016

Ofício nº 71/Presi/Funasa de
02/04/2015,
solicitando
reavaliação da proposta de
Concurso Público em análise no
Ministério do Planejamento.
Ofício nº 209/Presi/Funasa de
14/04/2016, reiterado pelo
Ofício nº 353/Presi/Funasa de
21/07/2016 e pelo Ofício nº
747, de 24/11/2016.

336
(NS)

-

Não houve - contratação temporária
anterior ainda em vigor.

197
(NS)
e
251
(NI)

210
(NS)
e
251
(NI)

Ofícios nº 108 e 109, ambos de
16/02/2016, solicitando autorização
para realizar contratação temporária
para as áreas de Engenharia e
Convênios, em complementação às

177
(NS)
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ANO

SOLICITAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO
(Proc. 25100.006.335/2016-18)

VAGAS

OBS:
Suspensão
das
autorizações
para
os
exercícios de 2016 e 2017,
conforme Ofício MP nº 37281
de 28/06/2016.
Ofício nº111/Presi/Funasa de
18/05/2017 encaminhado pelo
Aviso nº 305 GM/MS de
24/05/2017.

SOLICITAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
vagas não preenchidas na seleção
anterior, reiterado pelo o Ofício nº
354/Presi/Funasa, de 21/07/2016 e
pelo o Ofício nº 746, de 24/11/2016.

VAGAS

208(NS)
e
251(NI)

2017
Ofício nº 185/Presi/Funasa de
26/06/2017.

30
(Analistas de
Infraestrutura)

5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e estagiários
Este item por finalidade informar sobre a contratação de pessoal de apoio
administrativo da unidade e também sobre a política de contratação de estagiários, de forma a
demonstrar a proporção da terceirização de mão de obra em relação a sua força de trabalho,
especialmente sobre a terceirização de atividades-fim
Unidade Contratante
Nome: DEADM/FUNASA
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

2013

2013

2014

2015

Objeto

Prestação de serviços de
Motoristas, veículos leves e
veículos pesados
Prestação de serviços de
copeira, carregador, garçom e
encarregado geral nas
dependências da FUNASA
Prestação de serviço
auxiliares para as áreas de
material, patrimônio,
recepção, arquivo e contratos
bem como contínuos e
técnicos de secretariado.
Prestação de serviços de
brigada contra incêndio e
pânico

Nível de
Período Contratual de
escolaridade
Empresa Contratada Execução das Atividades mínimo exigido
Sit.
Contratadas
dos
trabalhadores
contratados
(CNPJ)
Início
Fim
01.708.458/0001-62

01/11/2013 30/10/2018

Ensino
Fundamental

P

01.708.458/0001-62

01/10/2013 30/09/2018

Ensino
Fundamental

P

36.770.857/0001-38

17/11/2014 16/11/2018

Ensino médio e
Fundamental

P

36.770.857/0001-38

30/01/2015 28/02/2018

Ensino médio

P
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2015

2016

2016

2017

Prestação de serviços gerais
na área de limpeza, asseio e
conservação predial, com
dedicação exclusiva de mão
de obra, e equipamentos.
Prestação de serviços de
Vigilância armada e
desarmada
Prestação de serviços de
manutenção preventiva,
preditiva e corretiva das
instalações prediais, com
dedicação exclusiva de mão
de obra, equipamentos e
materiais.
Prestação de serviços gerais
na área de limpeza, asseio e
conservação predial, com
dedicação exclusiva de mão
de obra, e equipamentos.

Nível de escolaridade
1.

2.

3.

09.014.855/000146

30/06/2015 30/06/2017

Ensino
Fundamental

E

03.497.401/0001-97

01/04/2016 31/03/2018

Ensino
Fundamental

P

14.355.750/0001-90

01.01.2016 31.12.2018

Ensino
Fundamental

P

06.091.637/0001-17

10/07/2017 09/07/2018

Ensino
Fundamental

A

Quantitativo de contratos de estágio vigentes (DF)
1º Trimestre 2º Trimestre

Despesa no exercício

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

Nível superior

0

16

21

25

119.515,40

1.1 Área Fim

0

4

7

5

30.405,20

1.2 Área Meio

0

12

14

20

89.110,20

Nível Médio

0

6

12

8

32.500,20

2.1 Área Fim

0

0

2

2

5.002,80

2.2 Área Meio

0

6

10

6

27.497,40

Total (1+2)

0

22

33

33

152.015,60

O Programa de Estágio da Funasa está regulamentado em Norma Interna com regras
de contratação para que, tanto a Presidência da Funasa quanto às 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.
5.1.5 Contratação de consultores para projetos de cooperação técnica com Organismos
Internacionais
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.
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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 aconteceu 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 à capacidades
institucionais e humanas previamente existentes, poderão contribuir para o desenvolvimento do
país.
Atualmente a Funasa participa de quatro acordos de cooperação técnica
internacional, a mais antiga versa sobre a coalizão contra o cólera na ilha espanhola. Em 2014 foi
firmado um Termo de Cooperação Técnica Internacional multilateral com a Organização PanAmericana de Saúde - OPAS; em 2016 também foi firmado uma Cooperação Técnica Internacional
Trilateral Sul-Sul com a República da Etiópia e o Unicef e no final de 2017 foi firmado um Termo
de Cooperação com a Organização dos estados Ibero-americanos - OEI e a Agência Brasileira de
Cooperação - ABC para fortalecer as capacidades institucionais da Funasa no campo da Educação
em saúde ambiental.

a) Coalizão contra a Cólera
Em 29 de junho de 2012, a Fundação Nacional de Saúde - Funasa - assinou o termo
da Coalizão Regional sobre água e saneamento para a eliminação do Cólera na ilha espanhola - que
contempla a República do Haiti e a República Dominicana. Essa declaração foi uma iniciativa da
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS - e conta com as assinaturas da própria OPAS/OMS,
do Unicef, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças - CDC -, da Agência Espanhola de
Cooperação para o Desenvolvimento - Aecid -, do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID -, do Banco Mundial, da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental Aidis - e, como informado anteriormente, da Funasa.
O objetivo da coalizão é apoiar os dois governos da ilha espanhola na harmonização
do apoio internacional para investimentos em água e saneamento, a fim de ajudar a região que vive
uma epidemia da enfermidade, desde 2010 agravado, dentre outros fatores, pela catástrofe sísmica
que devastou o território haitiano no começo daquele ano.
A primeira iniciativa da Funasa, no sentido de compartilhar técnicas de análise da
água, foi o envio de 2.000 exemplares, em idioma francês, do "Manual prático de análise de água",
elaborado e traduzido pela Funasa. Foram disponibilizados, também, 3.000 exemplares, em idioma
espanhol, do mesmo manual para a República Dominicana em junho de 2015, por intermédio do
Termo de Cooperação Técnica Internacional nº 38, firmado entre a Funasa e a Organização PanAmericana da Saúde - OPAS.
O Termo de Cooperação nº 87 firmado com a OPAS contempla uma ação específica
para realização da missão de prospecção ao Haiti, tendo por finalidade identificar onde a Funasa
poderá atuar e contribuir. Porém, devido a mudanças estratégicas, a Funasa optou pela realização da
tradução em idioma francês e português, do curso virtual de Plano de Segurança da Água - PSA que, encontra-se disponível, em espanhol, no site da OPAS.
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b) Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul Trilateral - PROJETO ETIÓPIA
• Termo de Cooperação firmado entre FUNASA, CAGECE, República
Democrática da Etiópia, Agência Brasileira de Cooperação - ABC/MRE e
UNICEF.
• Início de vigência: 26 de maio de 2016.
• Objeto: “Fortalecimento dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário”.
• Cooperação Sul-Sul Trilateral.
• 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.
Marco do projeto
A cooperação entre os Governos do Brasil e da Etiópia, com a colaboração dos
escritórios de país do UNICEF na Etiópia e no Brasil, se enquadra no escopo da parceria entre
UNICEF e o Governo do Brasil para a promoção da Cooperação Trilateral Sul-Sul. O objetivo desta
parceria é de lançar as bases para um programa coordenado de cooperação técnica Sul-Sul trilateral
entre as Partes em temas relacionados ao avanço equitativo dos direitos das crianças, dos
adolescentes e das mulheres.
A cooperação entre os Governos do Brasil e da Etiópia, com a colaboração dos
escritórios de país do UNICEF na Etiópia e no Brasil, decorre do interesse do governo etíope para
obter conhecimento sobre a experiência brasileira nos serviços de abastecimento de Água,
Saneamento e Higiene (WASH) em áreas urbanas. Isto ocorre num momento em que a Etiópia está
se tornando cada vez mais urbana, levando à necessidade de melhor infraestrutura para a população
urbana. A proposta para a troca de conhecimentos e experiências entre Brasil e Etiópia é facilitada e
apoiada pelo UNICEF, dada a sua vasta experiência nos setores de WASH e Cooperação Sul-Sul
Trilateral (CSST). O marco no qual o projeto será implementado baseia-se em um conjunto de
desafios e objetivos que foram elaborados na sequência de duas trocas de experiências anteriores
entre os países.
Observação: A Saúde Ambiental é equivalente a Higiene na Etiópia.
Neste contexto, e com o objetivo geral de acelerar o progresso do
programa de Abordagem Setorial Ampla ONE WASH (SWAp), a estratégia
para a implementação do programa de apoio do DFID e do UNICEF (ONE
Wash Plus), o Estado do Ceará, no Brasil, foi identificado como um centro de
recursos-chave para o intercâmbio técnico e de conhecimento relevante,
devido às seguintes características:
• Semelhanças de condições climáticas, com escassez de recursos hídricos;
•
Adoção de soluções de baixo custo sustentáveis para pequenas
comunidades rurais e urbanas;
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• Utilização de vários modelos de prestação de serviços, tais como os
fornecidos pelos municípios, comunidades e Estados, por meio da Companhia
Estadual de Saneamento Básico;
• Existência de uma agência reguladora para os serviços de água e
saneamento, uma das agências reguladoras mais estruturadas do país;
• Existência de um sistema consolidado de gestão da água, dentro de um
ambiente de escassez de recursos hídricos.
Beneficiários diretos
O projeto de parceria tripartite entre os governos do Brasil e da Etiópia e o UNICEF
irá beneficiar o setor WASH etíope com melhorias da política de saneamento básico em geral, com
foco no marco regulatório do WASH para os serviços de esgotamento sanitário urbano.
Nesse sentido, os beneficiários diretos serão os gestores e técnicos das seguintes
instituições Etíopes federais, regionais e municipais:
a. Ministério da Água, Irrigação e Energia;
b. Ministério da Saúde;
c. Ministério de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Construção;
d. O município de Wukro no Estado de Tigray - Tratamento de Esgoto
Condominial;
e. Departamento de Recursos Hídricos da Região de Amhara (agência
reguladora independente para WASH urbano);
f. Departamento de Recursos Hídricos, Minerais e de Energia da Região de
Oromia (agência reguladora independente para WASH urbano);
Além dos beneficiários institucionais, espera-se que este projeto também tenha um
impacto direto na vida das 859 famílias que residem nos condomínios da cidade de Wukro, que
farão parte do projeto piloto.
Beneficiários indiretos
Espera-se que o projeto terá um impacto indireto na população urbana da Etiópia
como um todo. A Funasa será responsável por:
a) Fornecer suporte conceitual para gerenciamento e implementação do
projeto.
b) Participar, sempre que solicitado e conforme a disponibilidade, na
implementação, coordenação e acompanhamento do plano de trabalho;
c) Participar do Comitê Gestor do Projeto;
d) Participar de missões de acompanhamento e avaliação do projeto;
e) Designar ponto focal para o acompanhamento do Projeto.
Atividades a serem desenvolvidas:
1. Implantar sistema de esgoto condominial piloto na cidade de Wukro, região
de Tigray.
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2. Realizar oficina em Wukro para capacitar lideranças comunitárias e gestores
na área de Saneamento e Higiene (oficina de 3 dias com um técnico da Saúde
Ambiental da FUNASA e um técnico da CAGECE);
3. Realizar visita de campo em Wukro para colher elementos chaves para
elaboração do projeto básico e executivo do sistema de esgoto condominial
(missão de 15 dias com dois técnicos da CAGECE);
4. Elaborar projeto básico e executivo para o sistema de esgoto condominial
(listas de quantidades - BQQs e desenhos técnicos);
5. Realizar oficinas de treinamentos para gestores e técnicos municipais e
prestadores de serviços sobre a elaboração do projeto do esgoto condominial,
o acompanhamento da obra, a supervisão da operação e a manutenção do
sistema (Departamento de Engenharia e Saúde Pública da Funasa e
CAGECE);
6. Elaborar termo de referência para contratação de empresa para construção do
esgoto condominial (CAGECE, UNICEF e Governo da Etiópia);
7. Selecionar e contratar empresa de construção do esgoto condominial
(UNICEF e Governo da Etiópia);
8. Construir o sistema de esgoto condominial (UNICEF e Governo da Etiópia);
9. Supervisionar a construção do sistema de esgoto condominial (2 missões de
supervisão de 5-10 dias, cada uma com dois técnicos da Funasa e CAGECE);
10. Elaborar manual de gestão e taxas de serviço para Operação e Manutenção de
locais (apoio/assistência remota por FUNASA & CAGECE);
11. Realizar oficina de capacitação sobre manual de gestão e taxa de serviço para
Operação e Manutenção de locais (oficina de trabalho de 5 dias com dois
funcionários brasileiros da CAGECE).
Estratégia de Implementação
Os principais elementos para a implementação deste projeto são descritos a seguir:
- Compartilhar tecnologia: I) Suporte técnico prático e direto; e II)
desenvolvimento e implementação do projeto piloto de esgoto condominial –
este é principalmente relacionado à implementação do mecanismo de esgoto
condominial na cidade de Wukro. Será prestado apoio técnico direto para
definir o design e as especificações para o local, a escolha de materiais e a
localização do sítio. Além disso, será concedido apoio a fim de pôr em prática
o sistema de gestão mais adequado. A perícia técnica que será transferida para
as autoridades e operadores locais também será usada pelo governo
regional/federal para replicar a intervenção (piloto) em outras áreas.
- Capacitação: I) Revisão por pares de documentos essenciais (Estratégia de
Saneamento Urbano) políticas setoriais e proclamações para levar à definição
do marco regulatório; II) treinamentos durante o trabalho destinados a
melhorar as competências das administrações locais e operadores
selecionados (a ser identificados).
- Partilha de Conhecimento: intercâmbio de boas práticas,
documentos/manuais e mecanismos de implementação.
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Trata-se de um projeto piloto, que, após de uma avaliação, poderá ser ampliado a um
nível maior, que por sua vez, precisará de um investimento significativamente maior e de longo
prazo.
Ao final do projeto será realizada uma reflexão avaliativa conjunta por meio da qual
lições aprendidas serão identificadas e documentadas, com vistas a subsidiar o processo posterior de
ampliação e scaling up de iniciativas similares em todo o pais.
A sustentabilidade do Projeto será garantida por meio da participação direta das
comunidades e populações beneficiarias durante todas as fases de implementação do projeto (ou
seja, desde a concepção até a implementação e avaliação), bem como através dos investimentos de
recursos humanos e financeiros do Governo da Etiópia, nos níveis local e nacional. Além disso, este
projeto está firmemente alinhados aos programas de desenvolvimento de longo prazo da Etiópia,
assim como o plano nacional de Água, Saneamento e Higiene (ONEWASH) do Governo da
Etiópia. Como tal, embora o Projeto será composto de iniciativas piloto relativamente pequenas,
espera-se que o mesmo contribuirá para um processo participativo de longo prazo de
desenvolvimento sustentável, tanto no nível nacional quanto local em toda a Etiópia.

c) Modalidade de Cooperação Técnica Multilateral TC 87 OPAS e OEI/BRA/17/005 FUNASA
Política de contratação de consultoria para a elaboração de produtos - Importância
dessa modalidade para a consecução da missão
A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, órgão executivo do Ministério da Saúde
tem a missão de promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e
saúde ambiental.
A missão institucional é cumprida principalmente através de ações de saneamento e
saúde ambiental nos municípios com populações de até 50 mil habitantes, regiões com riscos
epidemiológicos e todas as áreas rurais, com destaque para áreas de interesse de governo
(assentamentos, remanescentes de quilombo, ribeirinhos, áreas extrativistas, dentre outras).
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 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.
Entendemos 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
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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
A FUNASA vem implementando estratégias de intervenção em saneamento e saúde
ambiental gerando maior sustentabilidade dos sistemas instalados. Uma dessas estratégias é a
parceria com organismos internacionais.
Desde o ano de 2016 a Funasa implantou o projeto "realinhamento estratégico", que
tem por escopo a definição dos objetivos estratégicos e seus desdobramentos em metas e
indicadores que viabilizam o monitoramento do desempenho institucional. O referido projeto
justifica-se pelo fortalecimento institucional.
Em consonância com o objetivo estratégico habilitador número 03 "Promover o
fortalecimento institucional, por meio do desenvolvimento tecnológico aplicável às ações de
saneamento e saúde ambiental, incrementando medidas que possibilitem a atuação em regime de
parceria e cooperação nacional e internacional", do projeto citado acima, entende-se que um dos
caminhos a ser trilhado para o alcance desse fortalecimento institucional e de outros objetivos está
fundamentado na colaboração e na expertise por meio de cooperação técnica internacional com
organismos internacionais.
Nesse sentido a Funasa tem firmado com a Organização Pan-americana de saúde OPAS o Termo de Cooperação Técnica Internacional cujo objeto é "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 sustentável - ODS" e o Termo de
Cooperação OEI/BRA/17/005 - firmado entre a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a
Educação, a Ciência, e a Cultura - OEI, a Agência Brasileira de Cooperação - ABC e a Fundação
Nacional de Saúde - Funasa, com vistas ao fortalecimento da capacidade institucional da Funasa no
campo da Educação em saúde ambiental.
O papel fundamental da atuação dessas parcerias com organismos internacionais
logram 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, a Organização das Nações
Unidas e a União Européia, notadamente no que se refere ao incremento das políticas públicas de
saúde e a oxigenação institucional por meio de intercâmbios técnicos, sendo esta a razão que
justifica a necessidade do fortalecimento e do estreitamento das relações com a Organização PanAmericana de Saúde - OPAS e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação,
a Ciência, e a Cultura - OEI, por interesses recíprocos.
Propósito
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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 intercâmbio e a disseminação de informações afetas ao saneamento básico e à
saúde ambiental tem o intuito de tornar público os esforços e as iniciativas geradas pela Funasa e
pela parceria da Funasa com a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, por meio da
realização de estudos, Produtos, reuniões e oficinas de trabalho, encontros, seminários e congressos
de abrangência nacional e internacional.
Disseminar informação supõe tornar público a produção de conhecimentos gerados
ou organizados por uma instituição. Compreende-se como disseminação da informação
governamental não só os resultados dos esforços e das iniciativas de divulgação à sociedade das
atividades próprias da administração pública, como também as ações que visam à transferência de
informações.
No sentido de alcançar esse fortalecimento institucional a Funasa planejou a
realização de contratação de produtos realizados por Pessoa Jurídica e Física, seminários, encontros,
reuniões e oficinas de trabalho como atividades a serem realizadas no âmbito dos Termos de
Cooperação Técnica internacionais com os organismos internacionais , pois um dos pilares de uma
acordo de cooperação técnica internacional é a produção de produtos, o desenvolvimento de
capacidades, bem como a exploração de oportunidades e novos paradigmas de desenvolvimento. As
instituições que investem em um corpo técnico qualificado, por conseqüência conseguem alcançar
mudanças estruturais fundamentais para a melhora de seus serviços e ações.
Visão geral dos serviços de consultoria prestados por pessoa física e jurídica - sincronismo
entre fluxo financeiro e execução física
Tanto 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, com vistas à promoção e à proteção da saúde e o cumprimento das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento sustentável - ODS", como o Termo de Cooperação
OEI/BRA/17/005 - firmado entre a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a
Ciência, e a Cultura - OEI são projetos que têm 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,
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
A Diretoria Executiva, por meio da Coordenação de cooperação técnica internacional
- Cotec - adota a metodologia participativa para construção da matriz lógica das parcerias com
organismos internacionais, isto é, todas as áreas técnicas realizaram levantamento situacional das
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necessidades do departamento, objetivando identificar onde uma contratação de Produtos com
organismos internacionais poderia contribuir efetivamente com o incremento estratégico 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 dos projeto é submetida 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 atividades dos projetos, 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
A Coordenação de Cooperação Técnica Internacional - Cotec, está vinculada
diretamente à Diretoria Executiva e tem por competência e atribuição - dentre outras, manter
atualizado o banco de dados referente à documentação e às informações de Organismos
Internacionais sobre Cooperação Internacional, nos temas afetos à Funasa. Também está sob sua
alçada de responsabilidade assegurar a manutenção institucional dos instrumentos legais, registros,
relatórios e de toda a documentação relativa à negociação, execução e avaliação dos planos de
trabalho dos projetos de cooperação internacional. Também encontra-se no espectro de atribuições
da Cotec o acompanhamento e o cumprimento dos compromissos internacionais relacionados aos
temas de abrangência da Funasa, representando a instituição em fóruns internacionais, quando
indicado pelo Presidente, e coordenar a realização de acordos, protocolos e projetos de cooperação
internacional.
No que diz respeito diretamente a contratação de Produtos, esses são executados
através de consultorias de pessoa física e jurídica, mediante demanda do Projeto, correlacionadas às
ações e atividades do Marco Lógico.
É prerrogativa de a 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.
No que tange à esfera de responsabilidade da Cotec/Direx, essa coordenação tem por
atribuição e competência, no que se refere aos Produtos, o gerenciamento e a análise periódica dos
Produtos contratados, confrontando-os com os resultados esperados do respectivo projeto. O
instrumento que nos permite essa verificação é o relatório anual de execução física.
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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
seguinte 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
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. Essa situação resulta em um aumento das contratações previstas quando da
elaboração do projeto, causando assim uma reanálise das estratégias previamente determinadas
visando o alcance dos objetivos propostos, através de Termos de Ajustes, evitando assim,
descontinuidade do projeto.
Cabe informar que na gestão do Termo de Cooperação OEI/BRA/17/005 - firmado
entre a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência, e a Cultura - OEI e
Funasa, não existe variação cambial, pois esse organismo recebe o valor na moeda brasileira e não
trabalha com conversão cambial.
Parcerias em tratativas
No ano de 2017 a Diretoria Executiva e os departamentos finalísticos da FUNASA
iniciaram diversas tratativas com outros países visando o intercâmbio técnico e o fortalecimento
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institucional. Cada tratativa possui um objeto e uma modalidade de cooperação específica e está em
consonância com as estratégias de desenvolvimento da instituição.
É importante informar que as tratativas de uma parceria internacional passam por um
processo longo de negociação pois diversos aspectos são levados em consideração.
Em seguida será apresentado um breve relato sobre as parcerias internacionais que
essa fundação está articulando desde o início do ano de 2017.
a)
Cooperação Bilateral Agência Suíça de cooperação, Projeto “ Fortalecimento das ações
de Saneamento Rural”

Projeto visa trazer as experiências exitosas da suíça aplicada na América latina (Peru
e Colômbia) no que se refere a gestão do saneamento rural. Tratativas desde fevereiro/2017. Com a
implementação do Programa de Saneamento Rural no Brasil – PNSR, essa cooperação faz parte da
estratégia de implementação do programa.
b)
Cooperação Bilateral com o Instituto Politécnico de Milão - Polimi/Itália Projeto de
Cooperação Técnica para o Desenvolvimento de Ações em Saneamento e Saúde Ambiental

O projeto visa contribuir para a melhoria da prestação dos serviços de saneamento,
no Brasil, com foco na redução de perdas nos sistemas de água e no avanço da gestão dos resíduos
sólidos urbanos, temas de expertise do Polimi/Itália. Tratativas desde maio/2017.
Objetivos específicos da parceria:
 Apoiar municípios com população de até 50.000 habitantes e seus Sistemas
de Abastecimento Água, na melhoria da prestação desses serviços, com foco
na redução de perdas nos sistemas de água.
 Contribuir para o avanço da gestão consorciada dos resíduos sólidos urbanos
nos municípios brasileiros com população de até 50.000 habitantes.
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c) Cooperação bilateral sul-sul Brasil - Haiti, “ Projeto de cooperação técnica com o Haiti
em qualidade da água”

Tendo a ONU o compromisso de trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial, e
a mesma assumindo a responsabilidade pelo agravo da disseminação da epidemia do cólera no
Haiti, cabe ao Brasil país signatário e membro fundador desta Organização, promover ações
congruentes a este objetivo. Aliado ao compromisso da ONU, temos a intenção de compartilhar
com o Haiti a experiência exitosa do Salta Z - sistema simplificado de abastecimento de água de
baixo custo desenvolvido pelos servidores da Funasa.
Nesse sentido a proposta é desenvolver o projeto com quatro eixos principais de
ação:
 Educação em saúde ambiental;
 Transferência da metodologia do Salta Z ao DINEPA (departamento gestor
das águas do Haiti) e projetos piloto de implantação do equipamento em
comunidades;
 Vigilância/monitoramento e controle da qualidade da água e
 Fortalecimento institucional.
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.
Essa fundação, além das parcerias com organismos internacionais, considera
fundamental e estratégica realizar acordos e intercâmbios técnicos com outros países em diversas
modalidades (sul-sul, cooperações recebidas e oferecidas bilaterais) pois as estratégias destas
parcerias estão baseadas na divulgação de experiências exitosas, de boas práticas e de lições
aprendidas, guiadas por normas e padrões globais, a serem replicadas e adaptadas à realidade e às
necessidades locais de países em desenvolvimento, assim como a avaliação de desafios locais e suas
formas de enfrentamento.
Esse processo de aprendizado conjunto e de intercâmbio de conhecimento deverá ser
desenvolvido no espírito da promoção da igualdade, do apoio mútuo e da construção da
solidariedade entre as nações; estar alicerçado na demanda, e promover a posse e a liderança do
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receptor; prover as bases para um intercâmbio orientado para resultados; facilitar processo de
aprendizado de par a par; e incorporar as ONGs, a sociedade civil, os parlamentos, a mídia e o setor
privado, quando seja relevante. O foco na equidade é uma estratégia para promover a realização
universal dos direitos das pessoas.
5.1.6 Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas
Por meio do Memorando Circular nº 4/2017 – Cgesp/Deadm, de 27/3/2017, a Funasa
divulgou a aplicação dos Indicadores de Gestão de Pessoas para apuração das medidas no exercício
de 2017.
Seguem os resultados dos indicadores apurados até a presente data:
Na oportunidade da aplicação dos indicadores no exercício de 2017, 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: Mede o índice de rotatividade de pessoal (turnover), ou seja: entradas e
saídas de pessoal no Quadro de Pessoal Efetivo.
Meta: Reduzir para 1% o índice de turnover nos próximos exercícios financeiros.
Periodicidade: Anual.
Esclarecimentos – causas e consequências do turnover
Embora altos índices de turnover possam ocasionar prejuízos às organizações, no
âmbito do Funasa o aumento desse índice no exercício de 2017 teve impacto positivo, na medida
em que foi ocasionado pela redistribuição do pessoal cedido, para descentralização ao Sistema
Único de Saúde (SUS), com base no art. 20 da Lei nº 8.270/91, visando cumprir às recomendações
dos seguintes julgados do Tribunal de Contas da União (TCU).
São estes os julgados: Acórdão nº 668/2008 – Plenário/TCU, Acórdão nº 5561/2009
ATA 34 - 1ª Câmara - Suest RJ; Acórdão nº 1258/2011 - TCU – Plenário; Acórdão nº 9595/2011 TCU – 2ª Câmara - Suest AP; Acórdão nº 840/2012 - TCU – Plenário; Acórdão nº 841/2012 –
Plenário – TCU; Acórdão nº 6886/2012 - TCU – 2ª Câmara - Suest MT; Acórdão nº 198//2013 TCU – Plenário; Acórdão nº 2319/2014 - TCU - 2ª Câmara - Suest TO; Acórdão nº 5544/2015 TCU – 1ª Câmara - Suest TO; Acórdão nº 7492/2015 - TCU – 2ª Câmara - Suest AP; Acórdão nº
476/2015 - TCU – Plenário - Suest RR; Acórdão 4.922/2017 - TCU - 1ª Câmara- SUEST-SE.
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Em razão especialmente das determinações e recomendações do Acórdão nº
668/2008 – Plenário/TCU, o Ministério da Saúde vem redistribuindo os servidores do Quadro de
Pessoal da Funasa cedidos ao SUS para o Quadro daquele Órgão ao longo dos anos de 2010, 2011 e
2017, pendente ainda de serem redistribuídos o total de 1.590 (mil quinhentos e noventa)
servidores, conforme dados extraídos do SIAPE em dezembro de 2017.
Verifica-se ainda como causa do aumento do índice de turnover vacâncias por
aposentadorias que no exercício de 2017 chegaram a 451 (quatrocentas e cinquenta e uma),
impulsionada pelos movimentos de votação da PEC nº 287/2016, que trata da reforma
previdenciária.
Uma vez identificados os fatores que levam à rotatividade de pessoal na Funasa,
seria possível tomar decisões para diminuir esse índice, apesar das dificuldades de controlá-lo e de
evitá-lo, entretanto, a Funasa, com toda a Administração Pública, enfrenta grave crise relacionada
ao contingenciamento de despesas imposto pela Emenda Constitucional nº 95/2016 que instituiu o
Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que
vigorará por vinte exercícios financeiros.
Fórmula
A fórmula do índice de turnover adotada na Funasa foi reelaborada em 2015 para
adotar a clássica. O índice foi aplicado na Presidência da Funasa para fins de acompanhamento da
evolução dos números dos exercícios de 2014 e de 2015.
A fórmula é obtida pelos seguintes fatores:
(NE + NI)/2 X 100
NS

Exercício de 2017
(NE1 + NI2) /2 x 100 =
NS3

(283+47)/2 x 100 = 165 x100= 0,020*100=3,46%
4.767
4.767

NE = Número de egressos (4514+385+56+157)
NI = Número de ingressos (47)
NS = Número de servidores (4.767).
1

No exercício de 2017.
Idem.
3
No mês de dezembro de 2017, considerando a fotografia do ano.
4
Aposentadorias.
5
Exonerações, inclusive de comissionados.
6
Óbitos de servidores ativos.
7
Rescisão e Término de contrato.
2
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Dados a serem utilizados:
O número de egressos é alcançado pela soma do total de aposentadorias,
exonerações/demissões/vacâncias, óbitos de ativos, no período de um exercício.
O número de ingressos leva em conta as seguintes situações:
ATIVO PERMANENTE
CEDIDO
CEDIDO SUS/LEI 8270
CLT ANS -DEC 6657/08
CONTRATO TEMPORARIO
EMPREGO PUBLICO
EXCEDENTE A LOTACAO
EXERC DESCENT CARREI
EXERC.÷7º ART93 8112
EXERCICIO PROVISORIO
NOMEADO CARGO COMIS.
REQ.DE OUTROS ORGAOS
REQUISITADO
Total

2.726
136
1.590
5
119
5
5
84
36
5
37
0
19
4.767

O número de servidores é alcançado pelo total de ativo permanente do Quadro de
Pessoal em exercício, inclusive os cedidos. Há nítida diminuição da força de trabalho, conclusão
reforçada quando da aplicação e análise do indicador de reposição da força de trabalho.
Logo, da análise do indicador de turnover verifica-se risco iminente de diminuição
gradativa da força de trabalho e da urgente necessidade de reposição da força de trabalho. Este
indicador é aplicado apenas pela Presidência da Funasa, portanto, será acompanhado pela
Coordenação de Administração de Pessoas, na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

b. Índice de Absenteísmo: Mede o índice de ausências ao trabalho por faltas
justificada ou injustificada e afastamento e/ou licenças legais, que diminuem o total de horas de
trabalho.
Objetivo: deste indicador é identificar os problemas que causam faltas constantes
dos servidores da Funasa e rever a atuação das chefias e respectivas equipes, para assim manter o
índice de absenteísmo abaixo de 0,50% e maximizar resultados institucionais e individuais pela
assiduidade e pontualidade, além do adequado controle da frequência e dos eventuais descontos na
remuneração por faltas justificadas e não compensadas e daqueles que não compensaram atraso e
saídas antecipadas.
Meta: Reduzir para 0,50% o índice de absenteísmo na Funasa.
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Periodicidade: Anual
Esclarecimentos e Fórmula:
A fórmula do índice de absenteísmo adotada na Funasa foi elaborada a partir do
número de dias não trabalhados no exercício pelo número de servidores versus dias úteis no mesmo
exercício. O índice foi aplicado para fins de acompanhamento da evolução dos números desde o
exercício de 2014, nos seguintes termos:
Conversão de dias em horas:
H= jornada de trabalho diária (considerada de regra 8 horas).
NDU= número de dias
DU= H * NDU
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças 8 + afastamentos
+ atrasos e saídas antecipadas não compensadas).
QS = Quantidade de Servidores
DU = Dias Úteis, já convertidos em horas.
Exercício de 2017
QHNT = 1.756.370.432 = 1.394
QSxDU 405x2.008
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças9 + afastamentos
+ atrasos e saídas antecipadas não compensadas)
QS = Quantidade de Servidores da UJ
DU= H * NDU = 8 * 251 = 2.008 horas
Dados a serem utilizados:
Para a aplicação desse índice foram utilizadas todas as ocorrências de afastamentos
por faltas injustificadas.
Não se utilizou a fórmula clássica para calcular o índice de absenteísmo haja vista a
possibilidade de que trata o art. 44 da Lei nº 8.112/90, pelo qual o servidor que se atrasar ou sair
antecipadamente ou tiver falta justificada poderá, a critério da chefia, compensá-las até o final do
mês subsequente à ocorrência, e, acaso não o faça terá o desconto proporcional na remuneração.

8
9

Todas as licenças legais.
Todas as licenças legais.

248

Apesar disso, há horas perdidas em prejuízo da Administração quando se trata de
falta injustificada e de falta justificada, não compensada.
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.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem, obtidas do
Sistema de Registro Eletrônico de Frequência e do SIAPECAD, deve ser feito pelas Unidades de
Administração de Pessoas, mensalmente, para fins de tomada de decisão e para compor as
informações do Relatório de Gestão dos exercícios encerrados.
c. Índice de Adoecimento:
A base de dados utilizada foi a do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor – SIASS e a do SiapeSaúde, levando-se em conta o número de afastamentos para
tratamento da própria saúde, ainda que um mesmo servidor apresente mais de um afastamento no
período de um ano, entre janeiro e dezembro de 2017.
Não foram considerados os números de dias de afastamentos e sim, a quantidade de
atestados apresentados, independentemente do tipo de homologação (administrativa ou pericial).
Foram computadas 340 homologações periciais e 307 homologações administrativas,
totalizando 647 afastamentos para tratamento da própria saúde. Desse total, apenas 340
homologações tiveram CID identificados e utilizados para nossa avaliação.
Ressaltamos que persiste a dificuldade para encontrar informações adequadas à
apuração, uma vez que o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS não
identifica a quantidade de afastamentos por servidor. Dessa forma, um mesmo servidor poderá ter
se afastado mais de uma vez, no período analisado e, ainda assim, serão computadas novas
ausências no decorrer do exercício.
Foram excluídos do público alvo os servidores que, em 2016, estavam cedidos ao
SUS, por terem sido redistribuídos para o Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde em 2017.
Mantivemos o critério de 17 grupos classificados por ocorrências de doenças e
problemas relacionados à saúde, dos quais as três maiores incidências foram: convalescença após
cirurgia, doença osteomuscular e do aparelho respiratório.
Utilizaram-se as seguintes fórmulas para quantificar o percentual de servidores que
se afastaram para tratamento da saúde, num período de doze meses:
Fórmula 1: Média de afastamentos para tratar da própria saúde
Nº de afastamentos para tratar da própria saúde = 340 = 1,0 afastamento por servidor em 12 meses
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Nº de servidores ativos Funasa/DF

327

Fórmula 2: Índice de adoecimento dos servidores em um ano
Nº de servidor ativo Funasa/DF x Nº de afastamento por servidor em 12 meses = 327 x 1,0 = 3,1 %
100
100
Assim, chega-se à conclusão de que o índice de adoecimento dos servidores da
Funasa no exercício de 2017 foi de 3,1%, ocorrendo uma redução de 4,4% em relação ao ano
anterior, entenda-se, em virtude da redistribuição do pessoal cedido ao SUS para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde.
A maior incidência de causas de afastamento para tratamento da própria saúde no
exercício de 2017, na Funasa/DF, conforme o critério de seleção adotado, foi por convalescença
após cirurgia:
Nº de afastamento por convalescença após cirurgia x 100% = 28 x 100% = 8,2%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
340
A segunda maior incidência foi por doenças osteomusculares:
Nº de afastamento por doenças osteomusculares x 100% = 23 x 100% = 6,8%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
340
Em relação ao ano anterior, nota-se uma redução de 13,2% da incidência da doença
osteomuscular. Vale ressaltar que esta diminuição sofreu influência da quantidade de servidores,
que foi reduzida em 46%.
A terceira maior incidência foi por problemas do aparelho respiratório:
Nº de afastamento por doenças do aparelho respiratório x 100% = 18 x 100% = 5,3%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
340
Neste tópico, constata-se também que ocorreu uma redução de 7,7% da incidência da
doença.
Fonte: SIAPENET: 15/12/2017
SIAPESAUDE: 18/12/2017

d. Índice de Reposição da Força de Trabalho
Este indicador foi tratado no item “Gestão de riscos relacionados ao pessoal”.

250

e. Índice de Desenvolvimento:
Este indicador foi tratado no item “Gestão de riscos relacionados ao pessoal”.
f. Índice de Desenvolvimento de Competências Gerenciais:
Mede o índice de desenvolvimento gerencial da Instituição.
Objetivo: promover o aprimoramento da qualificação gerencial.
Meta: aumentar para 60% o índice de desenvolvimento gerencial, por Unidade
Pagadora, no exercício.
Fórmula:
NGC = Número de Gestores Capacitados
NEGUP = Número de Gestores da Unidade Pagadora
Exercício de 2017
Número de Gestores Capacitados x 100 = 296 x100 = 98,66%.
Número de Gestores a serem capacitados
300
* Para esse indicador utilizou-se informações nacionais e não apenas da Unidade Jurisdicionada DF,
considerando que a Codep detém a competência técnica para acompanhar as ações de capacitação
da Funasa, em nível nacional.
g. Índice de Estágio:
Meta: atender 100% da demanda das Unidades.
NE = Número de estagiários
NV = Número de vagas
Exercício de 2017
NE x 100 = 43 x 100 = 56,57%
NV
76

Constatamos que o não preenchimento integral das vagas disponibilizadas se deu
devido ao baixo valor da Bolsa de Estágio e do Auxílio Transporte, que inviabiliza o deslocamento
do estagiário que na maioria das vezes reside em regiões do entorno, distantes da sede da Funasa.

251

5.1.7 Qualificação da força de trabalho quanto a idade, ao tempo para aposentadoria e ao
grau de escolaridade
a) Faixa etária
SITUAÇÃO
VÍNCULO
ATIVO
PERMANENTE
CEDIDO
CEDIDO SUS/LEI
8270
EXCEDENTE A
LOTACAO
TOTAL
Fonte: SIAPE/DW

26 a 31 a 36 a 41 a 46 a 51 a 56 a 61 a Acima
30
35
40
45
50
55
60
65
de 65 Total
anos anos anos anos anos anos anos anos anos
7

20

9

25

42

55

61

35

14

268

0

4

4

13

10

24

11

5

3

74

0

0

0

0

0

2

2

2

0

6

0

1

0

0

2

0

0

0

0

3

7

25

13

38

54

81

74

42

17

351

Quadro 37 - Faixa etária dos servidores

Do total geral de 351 servidores de carreira vinculada à Funasa, 214 se apresentam
com idade superior a 50 anos. Isso demonstra o envelhecimento de 60,97 % da força de trabalho
dessa amostra.
b) Tempo de aposentadoria
Dos 351 servidores de Carreira vinculada à UPC, 131 atendem aos requisitos legais
para aposentadoria e para os quais foram concedidos o abono de permanência. Assim 37 % podem
se aposentar a qualquer instante, evidenciando a necessidade urgente da recomposição da força de
trabalho.

SITUAÇÃO FUNCIONAL
ATIVO PERMANENTE
CEDIDO
CEDIDO SUS/LEI 8270
EXCEDENTE A LOTAÇÃO
TOTAL
Fonte: SIAPE/DW

FORÇA
COM
TRABALHO ABONO %
268
99
36,94
74
27
36,49
6
5
83,33
3
0
0,00
37,32
351
131

Quadro 38 - % com tempo de aposentadoria

252

c) Escolaridade
SITUAÇÃO VÍNCULO
Alfabetizado 1º grau 2º grau
ATIVO PERMANENTE
6
13
98
CEDIDO
1
1
32
CEDIDO SUS/LEI 8270
1
0
4
EXCEDENTE A LOTACAO
0
0
0
Total
8
14
134
Fonte: SIAPE/DW

Superior
151
40
1
3
195

Total
268
74
6
3
351

Quadro 39 - Servidores por escolaridade

Quanto ao grau de escolaridade, em razão da 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, pósgraduação, mestrados, doutorados etc.). Mesmo assim, observa-se que dos 351 servidores da
Carreira da CPST 55,55 % possui formação superior completa.

5.1.8 Política de capacitação e treinamento do pessoal
As ações de desenvolvimento de pessoas 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 (PNDP).

A PNDP tem dentre suas 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.
O Decreto nº 5.707/2006 assim define capacitação como “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.
Visando à implementação da Gestão por Competências no âmbito desta Fundação, o
PAC 2017 contemplou as Competências Organizacionais da Instituição, as Competências
Gerenciais, nas quais todo gerente deve se desenvolver; as Técnicas Gerais, comuns a todos os
técnicos da Instituição e as Técnicas Específicas de cada Unidade da Presidência e das
Superintendências Estaduais da Funasa. Para tanto, foram estabelecidas trilhas de aprendizagem,
visando ao desenvolvimento gerencial e de todo o corpo técnico da Instituição.
253

Foi programada a capacitação de 600 (seiscentos) servidores públicos federais em
exercício na Instituição. Desse modo, tem-se o seguinte indicador:
Número de servidores, sem função gerencial, capacitados x 100 =
788 x 100 = 130%
Número estimado de servidores, sem função gerencial, a serem capacitados
600
Para esse indicador utilizou-se informações nacionais e não apenas da Unidade
Jurisdicionada DF, considerando que a Codep detém a competência técnica para acompanhar as
ações de capacitação da Funasa, em nível nacional. Os números obtidos para a aplicação da fórmula
foram extraídos do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal – SPGO.
Quanto à proposta orçamentária/financeira foi aprovado o montante de R$
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil 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$ 2.267.523,73 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), o que corresponde a 84% do total
disponibilizado.
Muito embora a não utilização integral dos recursos disponibilizados, a área de
Desenvolvimento de Pessoas extrapolou a meta prevista em termos de servidores capacitados, pois
tem como uma de suas diretrizes a otimização e efetividade dos investimentos com capacitação, em
conformidade com a PNDP, instituída pelo Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006.

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 atendeu a quatro trilhas de auditoria de
novembro/dezembro/2016, determinadas pelos Acórdão 2.217/2016-TCU-1ª Câmara e 2.780/2016TCU-Plenário.
No âmbito da CGESP, apenas na Sede foram identificados:
a) 4 casos de possíveis acumulações de cargos/aposentadorias. Após análise e
apuração em processos administrativos individualizados, nenhum dos casos
foram considerados como ilícitos;
b) 1 caso de aposentadoria por invalidez com cargo público em outra esfera de
poder. Após análise e apuração em processo administrativo individualizado, o
assunto foi submetido à oitiva do TCU considerando que o ato de aposentadoria
encontra-se julgado pela legalidade há mais de 5 anos;
c) 4 casos de possíveis afrontas ao disposto no art. 117, inciso X, da Lei nº
8.112/90, considerando a sociedade, gerência ou administração de empresa ou a
qualidade de empresário individual por parte de servidores da Presidência da
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Funasa. Após análise e apuração em processos administrativos individualizados,
nenhum dos casos foram considerados como ilícitos, considerando que foram
adotadas medidas saneadoras e a inexistência de prova do exercício de fato dos
servidores naqueles proibitivos legais.
d) 15 casos de possíveis acumulações ilegais de pensão de filha maior solteira,
como referente cancelamento desses 15 atos, mas com reversão do pagamento de
4 por força de decisão judicial.
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 a Funasa está responsável pelo acompanhamento dos referidos
acórdãos 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.

ANÁLISE CRÍTICA


A quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da unidade

Conforme demonstrado, desde 2011 esta Fundação tem solicitado concurso público,
mas sem autorização do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para reposição da
força de trabalho e considerando que a força de trabalho está envelhecida e com elevado número de
servidores com abono de permanência deixa evidente que o número de servidores não é suficiente
para as necessidades da Instituição.

Resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a
área meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não
comissionados
A Instituição não tem estudos conclusivos sobre a força de trabalho. Quanto a relação
de servidores comissionados frente a não comissionados, lembramos que o Decreto nº 5497/2005,
alterado pelo Decreto nº 9021/2017 estabeleceu o percentual de cinquenta por cento do total de
cargos em comissão DAS, níveis 1, 2, 3 e 4; e sessenta por cento do total de cargos em comissão
DAS, níveis 5 e 6 para servidores de carreira. O Ministério do Planejamento Desenvolvimento e
Gestão somente autoriza nomeações dentro destes limites.

Possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente
quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais próximos do evento
aposentadoria
Considerando a diminuição da força de trabalho nos últimos 5 anos e tendo 37% dos
servidores com abono de permanência, fica evidente um grande impacto na força de trabalho e
justifica a necessidade urgente da recomposição.
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Eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na Funasa,
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades
desenvolvidas pela Funasa
Os afastamentos por motivo de doenças foram tratados no índice de adoecimento, já
as ausências ao trabalho por faltas justificada ou injustificada foram tratadas pelo índice de
absenteísmo. No entanto o número de servidores cedidos e/ou requisitados causam maior impacto
pois não são transitórios como os afastamentos.

Movimentações de pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos
órgãos e entidades da administração pública ocorrida no exercício
Conforme os esclarecimentos do indicador de Turnover, muitos servidores cedidos
ao Sistema Único de Saúde, foram redistribuídos para o Ministério da Saúde em atendimento às
recomendações do Tribunal de Contas da União. Em 2017 houve elevado número de aposentadoria
e considerando que a carreira com baixa remuneração, quando comparada com outros órgãos e
outros poderes não é capaz de atrair e reter profissionais qualificados, verifica-se risco iminente de
diminuição gradativa da força de trabalho e da urgente necessidade de reposição da força de
trabalho.
5.2

Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura

5.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada
Frota de Veículos Automotores de Propriedade
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;


Instrução normativa nº 3, de 15 de maio de 2008 (dispõe sobre a classificação,
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá
outras providências);



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)

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
1 - A utilização da frota de veículos é imprescindível para atender às demandas de
movimentações da Funasa, pelos motivos abaixo:
 a tramitação de documentos entre a Funasa e demais Órgãos, os quais exigem a
entrega imediata ao destinatário;
 o deslocamentos da diretoria e demais funcionários da Funasa, principalmente entre
Ministérios no Distrito Federal e demais órgãos governamentais.
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2 - A movimentação de veículos na Funasa (origem e destino dos percursos,
quilometragem percorrida, horários, usuários atendidos, nomes dos motoristas, locais de
abastecimento, quantidade de litros e tipos de combustível, etc.), é monitorada com o
auxílio do sistema de gerenciamento de controle de frotas, SICOTWEB.
2.1- A Funasa utiliza ainda o sistema de abastecimento por cartão com chip, em que a
liberação de combustível na bomba está condicionada ao cadastramento de senha para o
veículo e para o motorista (contrato n° 38/2016), firmando com a empresa Ticket Log
Ltda).
3- Destaca–se que a importância e o impacto da frota de veículos sobre a Unidade
Jurisdicionada estão relacionados com o atendimento ágil e eficiente das demandas dos
usuários da Funasa, bem como ao bom andamento das atividades administrativas.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

Qde.

Grupo

Utilização

Características

Usuário

2

III - Veículos de
transporte
institucional

No transporte de
Autoridades em serviço

Automóvel - capacidade e
motorização compatíveis com o
serviço

Presidente e
Vice
Presidente da
Funasa
Servidor em
serviço
externo

Servidor no
transporte de
carga em
serviço

7

No transporte de
pessoal a serviço

Transporte
de pessoal

Veículo básico - automóvel,
motocicleta, motoneta ou
ciclomotor - capacidade e
motorização compatíveis com o
serviço

No transporte
de carga e
realização de
atividades
específicas

Transporte
de carga
leve

Veículo básico - automóvel de
carga, furgão, utilitário ou pickup - capacidade e motorização
compatíveis com o serviço

IV - Veículos de
serviços comuns
2

Quadro 40 - Quantidade de veículos

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida
na letra “c” supra;
Grupo

Média anual km rodado

III - Veículos de transporte institucional

253.645

IV - Veículos de serviços comuns

996.645

Quadro 41 - Media anual de Km rodado
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e) Idade média da frota, por grupo de veículos;
Grupo

Idade média

III - Veículos de transporte institucional

5 anos

IV - Veículos de serviços comuns - pessoal a serviço
IV - Veículos de serviços comuns - carga leve

5 anos
23 anos

Quadro 42 - Idade media da frota
f)

Despesas associadas à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros);

Item
Combustíveis
Seguro Obrigatório e taxa de licenciamento
Revisões periódicas
Pessoal responsável pela administração da frota
Quanto aos custos com os motoristas terceirizados

Valor
R$ 72.621,35
R$ 2.638,57
Servidor
R$ 607.572,00

Outros
Total

R$ 682.831,92

Quadro 43 - Despesas com a frota

g) Plano de substituição da frota;
Frota em bom estado, exceto veículo de carga pesada (caminhão), para o qual está
sendo providenciado estudo visando nova aquisição.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008 (Dispõe sobre a
classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de
veículos oficiais e dá outras providências);
 Menor custo em contrapartida com modelos que melhor se adaptam ao tráfego do
Distrito Federal.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte.

258

- Contrato de prestação de serviços de serviço de abastecimento e controle de frota,
mantendo assim o controle do gasto com combustíveis;
- Contrato de manutenção de veículos mantendo assim os veículos sempre em boas
condições de uso;
- 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
- Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 - Regulamenta no âmbito da
Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas
de desfazimento de material.
Art. 3º Para fins deste decreto considera-se:
I - material - designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes,
acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis
de emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas federais, independente de
qualquer fator;
Conforme o Decreto, os veículos considerados inservíveis ou antieconômicos
poderão ser alienados ou doados para outras Instituições Públicas. A Funasa obedece ao 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.
Trata, portanto que os veículos considerados inservíveis ou antieconômicos poderão
ser alienados ou doados para outras Instituições Públicas. A Funasa Presidência possui 1 (um)
veículo antieconômico que se encontra em processo de doação, devendo ser concluído no exercício
de 2018.
5.2.3 Gestão patrimônio imobiliário da União

Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da Funasa
Está em fase de implantação no âmbito da FUNASA, o Sistema de Controle de
Imóveis desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços S/A, conforme Contrato n.º
009/2014, com treinamento em março de 2018 para ser colocado em produção nacionalmente neste
ano.
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Distribuição Geográfica dos imóveis da União
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
BRASIL

DISTRITO FEDERAL - DF

Brasília – DF
Subtotal Brasil
EXTERIOR Não se aplica a esta UJ
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA FUNASA
EXERCÍCIO 2017
EXERCÍCIO 2016
01
01
01
01
01
01
01
01

Quadro 44 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União

Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
UG

RIP

Regime

Valor do Imóvel

Despesa no Exercício

Estado de
Conservação

Valor Histórico

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
Reformas

Com
Manutenção

3

34.400.000,00

Julho/2015

34.400.127,31

-

1.002.088,90
1.002.088,90

255000
970131381500-5
21
Total
Fonte: DEADM (SEPAT e SEMAP)

Quadro 45 - Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional

Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos
Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet
A UG 255000 – FUNASA (sede Presidência), só possui um imóvel, que se encontra
registrado no sistema SPIUnet, sob o RIP 970131381500-5.
Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis
Os valores relativos a manutenção do imóvel no exercício de 2017 foram:
Discriminação
IPTU*
Brigada Incêndio
Manutenção Predial

Valor expendido em 2017
R$ 66.618,33
R$ 2.196.381,68
R$ 1.002.088,90

Quadro 46 - Despesas de manutenção

Com a finalidade de sanar os problemas existentes quanto as informações referentes
aos registros físicos e contábeis dos Imóveis Próprios, Cedidos ou Locados do órgão, foi realizado a
Contratação de empresa especializada, o objeto desta contratação é o desenvolvimento de um
sistema informatizado que tem como finalidade realizar o controle efetivo dos Imóveis. Suas
funcionalidades irão auxiliar no processo de trabalhos relativo ao cadastro do imóvel, fiscalização e
vistoria, controle das obras e serviços de engenharia e a emissão de relatórios físicos e contábeis e
outros. O Sistema está pronto para produção, entretanto o treinamento encontra-se prorrogado sine
die, estando seu inicio na dependência de aprovação do jurídico.
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(*) Base cálculo IPTU – R$ 2.220.611,29
Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
Os riscos do sistema de controle têm sido mitigados com a contratação de empresa
para o levantamento do Patrimônio Imobiliário da Funasa. Este trabalho visou atualização das
informações in loco, tanto das condições físicas dos imóveis, atualização de seu valor, sua atual
destinação e regularidade cartorial. Em 2018 será colocada em produção o sistema de controle
online, em todo o país, visando aprimorar mais essa gestão.
5.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas
5.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros
A Funasa loca de terceiros 01 (um) imóvel, sendo:

1°. 2°, e parte norte do 3° andar, bem como o 3° subsolo, perfazendo
a área total de 17.735,69 mt2, do Edifício PO 700, matrícula 153.968, do 2°
Ofício de Registro de imóveis- Brasília, objeto do Contrato n°. 35/2017
pactuado com a empresa PAULO OCTAVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA,
CNPJ n° 26.418.749/0001-47
Os valores decorrentes da locação são assim divididos:
o Aluguel: R$ 880.577,01 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e
um centavo);
o Taxa de Condomínio (valor estimado) : 212.268,48 (duzentos e doze mil, duzentos
e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
o Forma de tratamento das despesas: as despesas com reformas, transformações e
manutenção predial estão cobertas pelo condomínio do edifício não gerando demais
ônus para a Funasa.
5.2.6 Informações sobre a infraestrutura física
Ate meados de novembro, a Funasa ocupou seu edifício sede composto de 12
pavimentos, área total construída de 15.193,00 m², conforme escopo abaixo:
Subsolo
 Depósitos, almoxarifados, geradores, garagem privativa e no-break.
Térreo / Mezanino
 Térreo: Hall principal de acesso, vigilância, Segurança
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 Mezanino: Vestiários, almoxarifado, depósito, área para terceirizados
2º Pavimento
 Ala Norte: Biblioteca, auditório, hall, Instalações sanitárias, copa e DML.
 Ala Norte: Museu, Instalações sanitárias, copa e DML.
3º ao 9º Pavimento
 Ala Sul: salas administrativas,.
 Ala Norte: salas administrativas,
10º Pavimento
 Ala Sul: sala administrativa,
 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

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 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
Funasa:
 Sistemas com responsabilidade técnica da CGMTI:
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
SIGLA DO
SISTEMA

NOME DO
SISTEMA

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

1

ADMINUSER

Sistema de
Administração de
Usuários

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 de Sistemas
e Permissões aos
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

Aplicativo de Extrato
Simulado de
Poupança

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

AUDIT

BAIXA

Sistema de Licitação

Acompanhamento
das licitações
abertas em nível de
FUNASA
Presidência e
SUEST.

CGLOG

MÉDIA

DENSP e
DESAM

BAIXA

Nº

3

4

5

6

ESP

LICITAÇÃO

7

PESQUISA

Sistema para
Cadastro de
Pesquisas

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

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.

CGLOG

ALTA

11

SCR

Sistema de Controle
da Rede

Controlar os links da
Embratel.

CGMTI

MÉDIA

12

SEMINÁRIO

Sistema de Seminário Realizar cadastro dos
de engenharia em
participantes de
saúde pública
seminários.

DENSP

BAIXA

13

SIARH

Tem como objetivo
gerenciar o cadastro
dos servidores e

CGERH

MÉDIA

Sistema Integrado de
Administração de
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
Nº

14

15

16

SIGLA DO
SISTEMA

NOME DO
SISTEMA
Recursos Humanos

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

colaboradores.

Sistema de Cadastro
e Acompanhamento
de Diligências.

Acompanhar as
diligências no
âmbito da Funasa.

AUDIT

MÉDIA

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

SICOTWEB

Sistema de Controle
de Transporte WEB

Controlar a frota de
veículos da
FUNASA
Presidência e
SUESTs.

CGLOG

BAIXA

CGLOG

BAIXA

SICAD

17

SIDOC

Sistema Inteligente
de Documentos

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

18

SIREC

Sistema de
Recuperação de
Crédito

Auxiliar no fluxo de
controle da dívida
ativa do órgão.

AUDIT

ALTA

SIGA

Sistema Integrado de
Ações da FUNASA

Centralizar todas os
sistemas utilizados
nas atividades
finalísticas da
FUNASA.

DEADM,
DESAM e
DENSP

ALTA

SIGESAN

Sistema Gerencial de
Acompanhamento
de Projetos de
Saneamento

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

DENSP

ALTA

SIGOB

Sistema Integrado de
Gerenciamento de
Obras

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

DEADM e
DENSP

ALTA

Sistema de
Convênios

Facilitar e
sistematizar o
processo de
celebração de
convênios de
saneamento entre a

DEADM e
DENSP

ALTA

19

20

21

22

SISCON
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SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA DO
SISTEMA

NOME DO
SISTEMA

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

DEADM e
DENSP

ALTA

FUNASA e as
entidades
proponentes e o
Ministério das
Cidades e entidades
proponentes.

23

24

25

26

SISMOC

Sistema Integrado de
Monitoramento de
Convênios

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.

SITE DA FUNASA

Site institucional da
FUNASA
disponibilizado
informações da
Funasa.

Site institucional da
FUNASA
disponibilizado
informações da
Funasa.

COESC

ALTA

SPGO

Sistema de
Planejamento e
Gestão
Orçamentária

Acompanhar o
planejamento e
gestão
orçamentária.

CGPLA

ALTA

TCE

Sistema de Tomada
de Contas Especial

Tomada de Contas
Especiais com
finalidade de
instaurar dívidas.

AUDIT

ALTA

Tabela 25 – Sistemas desenvolvidos e mantidos pela Funasa

 Sistemas de terceiros 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

2
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SISTEMAS CONTRATADOS PELA FUNASA
Nº

SIGLA DO
SISTEMA

NOME DO
SISTEMA

FINALIDADE

ÁREA
GESTORA

CRITICIDADE

3

FORPONTO

Sistema de Controle de
Frequência

Sistema para controlar
ponto eletrônico dos
servidores da Funasa.

CGERH

MÉDIA

Tabela 26 - Sistemas contratados pela Funasa

5.3.2 Informações sobre o planejamento estratégico de tecnologia da informação (PETI) e
sobre o plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)

a)

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2016 - 2019
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Fundação Nacional da

Saúde 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.
Revisão 2017 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2016 - 2019
A revisão do PDTI 2016 –2019 ocorreu no segundo semestre de 2017, sendo
realizada pela equipe da CGMTI com a contribuição dos pontos focais das áreas de negócio. A
primeira fase desta atividade foi realizada por meio de coleta de insumos com as diversas áreas da
Funasa, através de formulário eletrônico a fim de adequar as ações do PDTI ao cenário atual.
O objetivo da revisão foi atualizar o conjunto de metas e ações com o intuito de
nortear os direcionamentos e investimentos em Tecnologia da Informação para o exercício de 2017,
buscando sempre o aprimoramento da governança de TI na Funasa.
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A revisão 2017 do PDTI 2016 - 2019 foi aprovada pelo CGTI em agosto do mesmo
exercício, de acordo com a Portaria nº 1.205, de 27 de setembro de 2017.

Plano de Metas e Ações
A fim de alcançar os objetivos da TI no exercício, foram estipuladas metas e ações
na revisão 2017 do PDTI 2016 - 2019, as quais foram avaliadas conforme constante do Anexo II.
5.3.3 Descrição do plano de capacitação de TI
No exercício de 2017 houve os seguintes treinamentos na área de TI:
 Cobit 5 Fundamentos e Implantação
o Carga horária – 20 horas
o Período: 04/12 a 08/12/2017
o Técnicos participantes:
 Adriano Katayama Yamada
 Henrique Alcantara Veloso Mota
 Leonardo Santana Nobre
 Sérgio Luiz de Castro
 Rafael Abraão Rodrigues Lago
 Raquel Marra Molina de Aguiar
 Ricardo Amaral de Pretto
 Wanessa Silva Costa Mota

o
o
o

Governança de TI – ITIL V3 – Fundamentos e Implantação
Carga horária – 20 horas
Período: 20/11 a 24/11/2017
Técnicos participantes:
 Adriano Katayama Yamada
 Henrique Alcantara Veloso Mota
 Leonardo Santana Nobre
 Sérgio Luiz de Castro
 Rafael Abraão Rodrigues Lago
 Raquel Marra Molina de Aguiar
 Ricardo Amaral de Pretto
 Wanessa Silva Costa Mota

5.3.4 Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
A CGMTI no exercício de 2017 era formada por uma força de trabalho composta por
03 (três) Coordenadores, sendo 01 (um) Coordenador Geral, 01 (um) Coordenador de Inovação e
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Infraestrutura Tecnológica, 1 (um) Coordenador de Sistemas de Informação, 2 (dois) servidores e 4
(quatro) Analistas de Tecnologia da Informação – ATI/MPOG.
Em agosto de 2017 um dos Analistas de Tecnologia da Informação do MPOG, que
integrava a força de trabalho na CGMTI solicitou exoneração do cargo, conforme disposto na
Portaria nº 1.433 de 16 de agosto de 2017.
Segue abaixo descrição especificando os servidores efetivos de TI na unidade a partir
do segundo semestre de 2017:
Força de Trabalho

Quantidade

Servidores efetivos da carreira de TI da Unidade

04

Servidores efetivos de outras carreiras da Unidade

01

Servidores efetivos da carreira de TI de outros Órgãos

03

5.3.5 Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período

Segue abaixo, descrição dos valores despendidos da área de TI com alinhamento das
metas da Revisão 2017 do PDTI 2016 - 2019:
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

2017

0,00

0,00

M2

Adquirir equipamentos
diversos para compor o
parque computacional

Qtde. de
equipamentos

2017

6.360.930,25

1.368.310,00

Qtde. de
equipamentos

2017

0,00

0,00

2017

8.177.142,43

0,00

2017

17.418.412,66

11.196.296,96

2017

0,00*

0,00*

M3
M4

Disponibilizar
equipamentos
para
transmissão de dados,
voz e vídeo
Adquirir/Manter
licenças atualizadas

M5

Manter os serviços
especializados de
informática

M6

Mapear e modelar os

% de licenças
atualizadas
% de serviços
prestados em
conformidade
com as SLAs
% de processos
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processos de trabalho

M7

M8

M9

M10

Implementar ações
objetivando a
adequação da força de
trabalho de TI da
Funasa
Implementar ações de
Segurança da
Informação
Desenvolver/Implantar/
Ampliar sistemas e/ou
soluções de
gerenciamento e
controle das atividades
da FUNASA
Implantar frameworks
de boas práticas em TI

mapeados e
modelados
% de ações
implementadas

2017

0,00

0,00

% de
implementação

2017

6.098.067,89

2.380.875,09

% de
implantação

2017

0,00*

0,00*

% de
implantação

2017

0,00*

0,00*

38.054.553,23

14.945.482,05

Tabela 27 - Valores com TI em 2017
* 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.

5.3.6 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;
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.
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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, apresenta bons resultados para o atendimento às demandas
que requerem conhecimentos específicos, devido a insuficiência de recursos humanos na área de TI.
Essa estratégia permite a internalização de novos conhecimentos para o órgão, visto
que os processos de contratação sempre contam com participação de servidores da casa, seja na
gestão, coordenação de demandas, assim como na revisão dos produtos entregues.
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5.4

Gestão ambiental e sustentabilidade

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.
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Seção 6 – Relacionamento com a
sociedade
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SEÇÃO 6
6
6.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso do cidadão

Visando atender ao disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação-LAI),
regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibiliza o
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que tem por objetivo auxiliar as pessoas físicas e/ou
jurídicas que desejam obter acesso às informações públicas sobre a atuação da Fundação, seja do
nível central (Presidência), seja das suas Unidades Descentralizadas (Superintendências Estaduais).
O SIC é a unidade física existente em todos os órgãos e entidades do poder público, em local
identificado e de fácil acesso, e que têm como objetivos:
Atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação;
Informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à
informação; e
 Receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes
protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.



O requerente pode, então, solicitar acesso à informações da Funasa de três formas:
a) Por meio digital, com o cadastramento de pedido no Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), desenvolvido pelo Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) para concentrar e
controlar os pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo
Federal, no qual o cidadão se cadastra para poder solicitar informações
públicas de qualquer órgão do Poder Executivo Federal no endereço
eletrônico https://esic.cgu.gov.br/;
b) Através do e-mail sic@funasa.gov.br. Porém, neste caso, a demanda ainda
deve ser cadastrada no e-SIC, para efeitos de registro e de estatística do
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU); e
c) Pessoalmente, por meio de requerimento em formulário próprio, feito junto à
unidade física do SIC-Funasa, situada no Edifício PO 700 - Setor de Rádio e
Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote D - 1º andar – Ala Sul - Asa
Norte - Brasília/DF - CEP: 70.719-040 - Telefone: (61) 3314-6121.
Ressalte-se que o SIC Funasa, em que pese estar localizado em Brasília, tem por
atribuição atender aos pedidos de informação oriundos de todas as 26 Superintendências Estaduais
da Funasa.
Desta forma, no ano de 2017, informa-se que a Funasa recebeu 312 (trezentos e
doze) pedidos de acesso à informações, contando com uma média mensal de 26 pedidos, segundo o
relatório gerado pelo eSIC, o qual encontra-se postado no site institucional, no endereço
eletrônicohttp://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic. Em comparação ao ano
de 2016, houve um aumento de 78% nas demandas, as quais contabilizaram 175 (cento e setenta e
cinco) naquele ano anterior, segundo registros do e-SIC, também disponíveis no site da Funasa.
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Em relação aos canais para denúncias, informa-se que a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) não dispõe, no momento, de Ouvidoria em sua estrutura organizacional. Além disso o
SIC-Funasa cuida, tão somente, dos pedidos de acesso às informações.
Sendo assim, qualquer apresentação de denúncias, solicitações, sugestões,
reclamações e elogios referentes aos seus serviços ou agentes devem ser encaminhados para os
emails das respectivas áreas específicas, a depender do assunto. Caso deseje, o usuário pode ainda
cadastrar seu pedido no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouve), gerenciado
pelo
Ministério
da
Transparência
e
Controladoria
Geral
da
União
(https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx), o qual as
encaminhará aos cuidados da Funasa. Caso opte por entrar em contato direto com as áreas
específicas da Funasa, o requerente pode enviar mensagem para os emails constantes na página
eletrônica da seção de ouvidoria do site institucional (www.funasa.gov.br/ouvidoria). São eles:
a) Comissão de Ética: comissaoetica@funasa.gov.br
b) Corregedoria: coreg@funasa.gov.br
c) Auditoria: auditoria@funasa.gov.br
d) Gestão de Pessoas: cgerh@funasa.gov.br
e) Comunicação Social: imprensa@funasa.gov.br
A Funasa também disponibiliza, como canal para manifestação do cidadão, as
ferramentas do seu ecossistema de comunicação digital, formado, além do site oficial, pelos perfis
institucionais em redes sociais on-line, com contas abertas à comentários, cadastradas nas seguintes
plataformas:
a) Twitter (https://twitter.com/funasa/);
b) Facebook (https://www.facebook.com/funasa.oficial/);
c) Instagram (https://www.instagram.com/funasa_oficial/);
d) YouTube (https://www.youtube.com/Funasaoficial/);
e) SoundCloud (https://soundcloud.com/funasaoficial/ ); e
f) Flickr (https://www.flickr.com/funasaoficial/).
Por fim, outro mecanismo de interação com a instituição seria o contato direto com
os gestores, por meio de ligação telefônica ou envio de e-mail. A relação de autoridades, conhecida
como “Quem é Quem”, a qual contém telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais
cargos, até o 5º nível hierárquico, conforme determina o Guia de Transparência Ativa para Órgãos e
Entidades do Poder Executivo Federal, 5ª versão (maio/2017), do Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União (CGU), encontra-se disponível na seção de Acesso à Informação do
site, podendo ser consultada diretamente no endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/relacaode-autoridades.
6.2

Carta de serviço ao cidadão

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibiliza, por meio de acesso ao item
de menu “serviços”, constante no menu superior da home page (página inicial) do seu site oficial
(www.funasa.gov.br), um portfólio com as principais ações e programas que fazem parte das
competências do órgão. O documento apresenta informações sobre:
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Ações e programas

Link para acesso

Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)

http://www.funasa.gov.br/sistema-deabastecimento-de-agua

Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)

http://www.funasa.gov.br/sistema-deesgotamento-sanitario

Cooperação Técnica

http://www.funasa.gov.br/cooperacao-tecnica

Estudos e Pesquisas

http://www.funasa.gov.br/estudos-e-pesquisas

Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)

http://www.funasa.gov.br/melhorias-sanitariasdomiciliares

Melhorias Habitacionais para o Controle da http://www.funasa.gov.br/melhoriasDoença de Chagas (MHCDC)
habitacionais-para-o-controle-da-doenca-dechagas
Resíduos Sólidos

http://www.funasa.gov.br/residuos-solidos

Saneamento Rural

http://www.funasa.gov.br/acoes-desaneamento-rural-funasa

Ações Estratégicas em Saúde Ambiental

http://www.funasa.gov.br/web/guest/acoesestrategicas-em-saude-ambiental

Atuações em
Inundações

Desastres

Ocasionados

Projetos de Laboratórios

por http://www.funasa.gov.br/web/guest/atuacaoem-desastres-ocasionados-por-inundacoes
http://www.funasa.gov.br/projetos-delaboratorios

Programa Nacional de Controle da Qualidade da http://www.funasa.gov.br/pncqa
Água (PNCQA)
Educação em Saúde Ambiental

http://www.funasa.gov.br/web/guest/educacaoem-saude-ambiental

Tabela 28 - Principais ações e programas

Em seu escopo, o portfólio o especifica o que é cada programa e quais os seus
objetivos, além de apontar para um link de acesso para mais informações.
6.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos / usuários

A Funasa não dispõe de ferramentas para Gestão de Relacionamento, a exemplo de
plataformas eletrônicas de CRM (Customer Relationship Management), amplamente utilizadas pela
iniciativa privada.
Neste contexto, o perfil institucional em redes sociais on-line funciona como uma
ferramenta para verificação de métricas e estatísticas sobre usuários dos serviços, além da tabulação
275

de dados estatísticos gerados pelo e-SIC, além de análises pontuais. A página da Funasa no
Facebook, por exemplo, possui, aproximadamente, 27,3 mil seguidores e o Twitter, 16,9 mil
seguidores. Em relação à 2016, verificou-se que houve um acréscimo no Facebook de,
aproximadamente, 5% em relação ao número de seguidores do último ano, com um alcance médio
de mais de 3.000 seguidores por postagem, segundo estatísticas da plataforma.
A equipe de comunicação social da Funasa está procurando elaborar procedimentos e
buscando outros mecanismos para medir a satisfação e ao alcance de usuários em relação as ações
das mídias sociais e ao site oficial, a exemplo da configuração da ferramenta Google Analytics, para
acompanhamento de dados estatísticos sobre acessos ao site institucional.
6.4

Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), estabelece
que as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos,
espontânea e proativamente, independentemente de solicitações, o que se configura na chamada
“Transparência Ativa”. Além disso, seu art. 8º prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e
entidades públicas devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu
de primeiro nível, com o título “Acesso à Informação”, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja
prevista em leis específicas.
Neste sentido, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em consonância com o
disposto no Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 5ª
versão, maio/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU),
disponibilizou, ao longo do ano de 2017, no seu sítio institucional oficial, na seção “Acesso à
Informação” (http://www.funasa.gov.br/acesso-a-informacao), de forma ativa e para consulta aberta
pelos cidadãos, informações referentes a ações, programas, legislação, licitações, contratações,
convênios e editais, dentre outras de interesse da sociedade, com vistas a promover a transparência
pública do órgão. Os links de referência são:
 http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
 http://www.funasa.gov.br/institucional/
 http://www.funasa.gov.br/agenda-de-autoridades/
 http://www.funasa.gov.br/acoes-e-programas/
 http://www.funasa.gov.br/participacao-social/
 http://www.funasa.gov.br/auditorias/
 http://www.funasa.gov.br/convenios-e-tranferencias/
 http://www.funasa.gov.br/receitas-e-despesas/
 http://www.funasa.gov.br/licitacoes-e-contratos/
 http://www.funasa.gov.br/servidores/
 http://www.funasa.gov.br/informacoes-classificadas/
 http://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/
 http://www.funasa.gov.br/dados-abertos/
 http://www.funasa.gov.br/perguntas-frequentes/
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Em 2017, além da transparência ativa, a Funasa também divulgou informações, com
o objetivo de atender ao princípio da publicidade dos atos de gestão, por meio de postagens de
notícias e reportagens audiovisuais em seu site e nas mídias sociais on-line, que podem ser
consultadas nos endereços eletrônicos, já citados, dos perfis institucionais da Funasa no Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube, SoundCloud e Flickr.

6.5

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

A Funasa, no ano de 2017, cumpriu com 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, durante o ano,
ainda envidou esforços em atender as normas relativas à acessibilidade, considerando a
configuração do prédio do Setor de Autarquias Sul (SAUS), em Brasília. Por fim, em novembreo de
2017 a Funasa mudou de endereço, passando a funcionar no Edifício PO 700 - Setor de Rádio e
Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote D - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.719-040,
com vistas a reformar o edifício-sede.
Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG
(World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo
de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações
internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais. Em
relação as propriedades de comunicação digital institucional, atualmente, na parte superior do Site
Funasa existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a
opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.
Os padrões de atalhos do governo federal são:
 Teclando-se Alt + 1 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao
começo do conteúdo principal da página;
 Teclando-se Alt + 2 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao
início do menu principal;
 Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do portal, chega-se diretamente em
sua busca interna;
 No caso do Firefox, em vez de Alt + número, tecle simultaneamente Alt +
Shift + número;
 Sendo Firefox no Mac OS, em vez de Alt + Shift + número, tecle
simultaneamente Ctrl + Alt + número; e
 No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar apenas Shift +
Escape, o usuário encontrará uma janela com todas as alternativas de
ACCESSKEY da página.
Todas as informações sobre a acessibilidade do Site Funasa podem ser consultadas
no endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/acessibilidade.
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Além disso, em resposta ao Relatório Circunstanciado de Acessibilidade
Relacionado ao Sítio da Funasa – ano 2016 e ao Plano de Trabalho para 2017, informa-se que
o site da Funasa foi totalmente reestruturado, conforme planejado no referido documento. Com a
nova versão, lançada em agosto de 2017, a propriedade digital se adaptou ao padrao de
acessibilidade exigido padrão e-Mag e procurou obedecer a implantação do modelo padrão de
portal proposto pela Instrução Normativa Secom/PR 08/2014.
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Seção 7 – Desempenho financeiro
e informações contábeis

Foto: Patrícia Gusmão/Funasa Simone Moreira, moradora da comunidade Kalunga, fala dos benefícios recebidos
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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
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.
7.1.1 Aplicação dos dispositivos contidos nas 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 a 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 qual a
instituição se vincula, 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 antieconômicos. Após o
reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações posteriores pela FUNASA, no período das
demonstrações contábeis, uma vez que os ativos classificáveis como Disponibilidade não estão
sujeitos a um risco significativo de variação de valor e caracterizam-se pela liquidez imediata.
Créditos e Obrigações
Em 31/12/2017, a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA apresentou saldo total de
Créditos e Valores a Receber a Curto Prazo de R$ 182.040.075,82 milhões, que representam cerca
de 70% total do Ativo Circulante e 15,91% do Ativo Total. Os montantes concentram-se, em ampla
maioria, na Unidade Gestora – UG 255000 – FUNASA – DF, sede administrativa da entidade.
Cumpre-nos ressaltar que a parcela dos créditos de curto prazo referente a adiantamento de pessoal
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implicou superestimava do valor total do Ativo, na UG 255000 – FUNASA – DF, considerando que
decorrem de adiantamentos de 13º Salário, Férias e salários a pessoal ativo e inativo/pensionista e
que deveria ter sido baixada até 31 de dezembro de 2017. Dessa forma, tais valores foram
devidamente desconhecidos em janeiro de 2018. Os direitos recebíveis, quando cabível, foram
reconhecidos por seu valor atualizado de realização, incluindo a atualização monetária, os juros e as
eventuais multas incidentes sobre o principal, pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e,
atendendo às melhores práticas contábeis pertinentes ao reconhecimento e à evidenciação contábil,
os saldos dos Créditos a
Receber cuja expectativa de realização é superior ao prazo de até 12 (doze) meses da
data das Demonstrações Contábeis foram reclassificados para o longo prazo. Em comparação aos
ativos recebíveis acumulados até 31 de dezembro de 2016, houve uma redução sazonal no montante
total dos Créditos ativados até 31 de dezembro de 2017, decorrente da baixa de saldo dos Créditos a
Receber por Dano ao Patrimônio, que foram transferidos para contas de controle do grupo
8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis Apurados – Encaminhados ao TCU, bem como dos
Adiantamentos de Transferências Voluntárias. Isto se deve a modificações na rotina contábil de
reconhecimento dos créditos recebíveis pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em
atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU contidas no Acórdão nº
1320/2017 – Plenário, bem como a aplicação dos novos critérios de reconhecimento dos ativos.
A partir de então, os valores registrados no grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos
Responsáveis Apurados – Encaminhados ao TCU deverão ser reconhecidos como ativo patrimonial
à medida que forem submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União – TCU, conferindo
direito de crédito em favor da entidade contra os potenciais devedores.
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, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP (Pág. 161).
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
Bens Móveis
Os ativos imobilizados foram reconhecidos inicialmente com base no custo total de
aquisição, produção ou construção, incluindo os custos 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
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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 semiativo,
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
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. 715), do Manual SIAFI. Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das
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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.
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
Intangível/Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável,
controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais. Os
saldos reconhecidos até 31 de dezembro de 2017 à conta de Ativo Intangível foram baixados devido
a incorreções/impropriedades nas classificações orçamentárias da despesa, considerando que os
objetos dos contratos potencialmente não atendem aos critérios de reconhecimento ou, ainda que
atendam à definição de ativo, há incerteza sobre se o custo incorrido foi mensurado em bases
confiáveis. Ressalte-se que foi instituída uma equipe de profissionais para fazer o levantamento e a
avalição sobre a adequação de tais elementos à definição de ativo e se atendem aos critérios de
reconhecimento, de forma a definir o seu custo em bases confiáveis, a estimativa dos benefícios
econômicos ou potencial de serviços futuros, bem como as características de ativo intangível, tal
qual: o período de vida útil, os critérios e taxas de amortização e as eventuais perdas por
imparidade. Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág. 179):
• Aquisição separada;
• Geração interna;
• Aquisição por meio de transação sem contraprestação.
Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis serão
reconhecidos e amortizados mensalmente, assim como as avaliações posteriores, pelo método da
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reavaliação, segundo os critérios previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
Deve ser ressaltada a complexidade desse procedimento e a carência pessoal
qualificado para sua consecução.

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 24.936.973/000103, conforme a Ata de Registro de Preços n. º 21/2013 e o Pregão n. º
22/2013.
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, buscando-se a aplicação das novas normas em sua
integralidade. Ao mesmo tempo, busca-se a criação/aquisição de ferramentas tecnológicas que
propiciem o adequado e tempestivo tratamento das rotinas de trabalho, 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 todos os
possíveis impactos na qualidade das demonstrações contábeis da entidade ou das informações a
partir delas obtidas. As deficiências nesses procedimentos podem causar inconformidades
relevantes e, nesse sentido, os resultados apurados no exercício não estão livres de distorções, se
observados segundo as novas Normas de Contabilidade Pública. Os reflexos patrimoniais da
reavaliação foram reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido, ante a adoção inicial dos
procedimentos patrimoniais, revertendo-se ao resultado, à medida que os ativos forem realizados. O
reflexo dos encargos de depreciação, amortização e exaustão são reconhecidos mensalmente no
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resultado do período, pelo princípio da competência, assim como o consumo dos ativos de outras
naturezas.
7.2

Sistema de Apuração de Custo no Âmbito da Unidade

A Funasa não faz a apuração de custos nem se utiliza do sistema de custos do
Governo Federal.

7.3

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 III - Demonstrações Contábeis.
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Seção 8 – Conformidade da gestão e
demandas de órgãos de controle

Água tratada pela Solução Alternativa de Tratamento de Água por Zeólita (Salta-z)
Foto: Alberto Venturieri
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SEÇÃO 8
8
8.1

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

Para o efetivo acompanhamento das deliberações dos órgãos de controle as
demandas externas são recepcionadas no sistema de protocolo desta Fundação. Posteriormente, as
advindas dos órgãos de controle, são encaminhadas para o Gabinete da Presidência, e este
redireciona para a Auditoria Interna que procede da seguinte forma abaixo, por meio de sua
Coordenação de Gestão de Diligências – COGED, tendo em vista as suas competências
regimentais:
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.
As diligências são acompanhadas por meio do Sistema SICAD, que é ligado ao
Sistema de Protocolo da Funasa (SCDWEB), dessa forma, fazendo todo o controle quanto às
demandas em aberto, seus responsáveis e prazos de atendimento.
Nas tabelas abaixo é apresentada uma visão geral sobre as deliberações feitas pelos
órgãos de controles interno e externo no exercício de 2017, dispondo da quantidade de
determinações e recomendações recebidas, descriminando as que foram atendidas e as que
permaneceram em aberto até o final do exercício:
Tabela 29 - Atendimento recomendações do TCU
Acórdãos atendidos

Acordão em atendimento em
31/12/2017

Total de acórdãos registrados no
SICAD

107

04

111
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8.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

No exercício de 2017 foram registradas 6 (seis) recomendações no SICAD, sendo
que todas foram atendidas.

IDENTIFICAÇÃO
ITEM
DA SOLICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO
RECEBIDA

DOC.

1

2

3

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
DETERMINAÇÃO /
RECOMENDAÇÃO
DOCUMENTO
EXPEDIDO

DATA

DATA

Trata-se de acompanhamento de
transferências voluntárias operacionalizadas
por intermédio do Siconv que beneficiam
diversas Unidades Federadas.( 9.1.1. no
Acórdão n°
Ofício
Memorando Circular
prazo de 120 dias,a contar da ciência desta
1953/2017 TCU 0905/2017n° 08
28/09/2017
deliberação,adotem as providências
13/10/2017
Plenário - TC
TCU/SECEXCOGED/AUDIT necessárias para apurar a existência de
012.914/2017-7
RS
emag
inconsistências nos dados do Siconv relativos
aos ajustes especificados e,em caso
positivo,efetuar os registros de ajuste no
sistema...).
Acórdão n°
Ofício
9632/2017 TCU - 1ª 0826/2017Conhecer a instrução processual, itens 1.7.2 e
Memorando nº
17/10/2017
11/12/2017
Câmara - TC
TCU/SECEX/
1.7.3
1038/Coged/ Audit
026.508/2015-0
RO
Determinar ao Município de Redenção da
Serra/SP,na pessoa do atual prefeito,bem
como aos gestores da Funasa/SP,que
comprovem perante o TCU, no prazo de até
Acórdão n°
Ofício
120,a aquisição pelo município da
9413/2017 TCU - 2ª 2741/2017Memorando n° 986
30/10/2017 propriedade ou a posse do terreno onde se
17/11/2017
Câmara - TC
TCU/SECEXCoged/Audit - masf
executou o sistema de abastecimento de água
019.657/2017-0
SP
do bairro do Pinheirinho,construído com os
recursos federais do CV 758/2003
(489869)celebrado com o município de
Redenção da Serra/SP.

4

Acórdão n°
2009/2017 TCU - 1ª
Câmara - TC
002.728/2017-6

5

Acórdão n°
3711/2017 TCU - 2ª
Câmara - TC
013.155/2016-2

-

-

-

-

1.8.2.2 à FUNASA,que no prazo de noventa
dias,apure a situação de inadimplência do
Convênio 00286/2009(724909) firmado com
o município de Carutapera/MA ,até o
Ofício n° 396
momento sem a instauração do devido
19/12/2017
COGED/AUDIT - jlr
processo de tomada de contas especial,tendo
em vista o tempo decorrido desde a expiração
de sua vigência em 7/11/2015,e informe as
conclusões da apuração no prazo assinalado).

TCE do Convênio 750/2004, providencie
atendimento do item 1.7.1, que arquivou a
TCE do Convênio sem cancelamento do
débito

Memorando n° 797
Coged/Audit sps/eml

06/09/2017

RESPONSÁVEL
PELA
IMPLEMENTAÇÃO

ATENDIMENTO/
JUSTIFICATIVA PARA
O NÃO ATENDIMENTO

SUEST´S

Prazo de Atendimento com
vencimento previsto para
09/01/2018.

SUEST/RO

Prazo de Atendimento com
vencimento previsto para
17/01/2018.

SUEST-SP - SIORG
53873

Prazo de Atendimento com
vencimento previsto para
07/03/2018.

-

Prazo de Atendimento com
vencimento previsto para
19/01/2018.

SUEST-CE-SIORG
9150

Não foi determinado prazo
para atendimento da
recomendação. As áreas
responsaveis pelas medidas
administrativa, continua sendo
demandas.

Tabela 30 - Recomendações do Controle Interno
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8.3

Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

Este item tem por finalidade de oferecer ao leitor uma visão gerencial de como a
Funasa trata os ilícitos administrativos, especialmente os que resultam em dano ao Erário.
Assim, para atendimento deste item, a Funasa quantificou, por superintendência
estadual (Suest), os casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas
adotadas no exercício, bem como o número de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas
ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração, para fins de atendimento do
disposto no art. 18 da IN TCU 71/2012.
As informações estão dispostas em dois quadros. O primeiro refere-se aos
quantitativos e o segundo aos valores apurados, conforme seguem:
Tomada de Contas especiais

Unidade

Casos de dano
objeto de
medidas
administrativas internas

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU

Débito <
Prazo > 10
R$
anos
100.000

Arquivamento
Outros
casos *

Não enviadas > 180
Remetidas ao
dias de sua
TCU
instauração *

Presidência

13

0

0

0

0

7

Débito <
R$
100.000
1

5

14

SUEST/AC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUEST/AL

9

0

0

0

0

0

0

9

1

SUEST/AM

7

0

0

0

0

3

0

4

0

SUEST/AP

7

0

0

0

0

1

0

6

1

SUEST/BA

29

0

0

0

0

7

0

22

2

SUEST/CE

94

1

0

0

0

47

1

45

1

SUEST/ES

3

0

0

0

0

2

0

1

0

SUEST/GO

20

0

0

0

0

3

0

17

0

SUEST/MA

73

0

0

0

0

8

1

64

2

SUEST/MG

19

0

0

0

0

6

0

13

2

SUEST/MS

3

0

0

0

0

1

0

2

0

SUEST/MT

12

0

0

0

0

5

0

7

0

SUEST/PA

28

0

0

0

0

9

0

19

0

SUEST/PB

192

2

0

0

0

126

2

62

1

SUEST/PE

24

0

0

0

0

3

0

21

0

SUEST/PI

32

2

0

0

0

4

1

25

0

SUEST/PR

6

1

0

0

0

1

0

4

0

SUEST/RJ

2

0

0

0

0

1

0

1

0

SUEST/RN

7

1

0

0

0

2

0

4

2

SUEST/RO

6

0

0

0

0

5

0

1

0

SUEST/RR

9

0

0

0

0

2

1

6

0

SUEST/RS

8

0

0

0

0

0

0

8

0

SUEST/SC

3

0

0

0

0

1

0

2

0

SUEST/SE

6

0

0

0

0

0

1

5

0

SUEST/SP

16

0

0

0

0

9

0

7

1

SUEST/TO

39

0

0

0

0

10

0

29

1

TOTAL

667

7

0

0

0

263

8

389

28

Recebimento do
débito

Não
comprovação

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

Tabela 31 - Medidas administrativas (quantidade)
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Tomada de Contas especiais
Instauradas
Não remetidas ao TCU
Unidade
Arquivamento
Não enviadas > 180
Débito < R$
Prazo > Outros Recebim Não
Débito < R$
dias de sua
100.000
10 anos casos * ento do comprov
100.000
instauração *
débito
ação
Presidência
1.171.444,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.979,75
1.129.464,71
SUEST/AC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUEST/AL
23.755.332,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.755.332,31
SUEST/AM
1.191.123,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.191.123,87
SUEST/AP
3.416.249,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.416.249,68
SUEST/BA
3.726.822,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.726.822,85
SUEST/CE
16.158.148,41
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.021,81
16.010.126,60
SUEST/ES
298.378,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.378,62
SUEST/GO
3.243.602,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.243.602,97
SUEST/MA
15.824.771,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
15.764.771,20
SUEST/MG
9.832.727,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.832.727,37
SUEST/MS
255.962,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.962,82
SUEST/MT
3.499.927,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.499.927,34
SUEST/PA
12.870.430,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.870.430,85
SUEST/PB
15.396.554,85
411.275,69
0,00
0,00
0,00
0,00
96.430,28
14.888.848,88
SUEST/PE
3.373.168,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.373.168,34
SUEST/PI
10.584.105,67
1.635.423,77
0,00
0,00
0,00
0,00
31.003,08
8.917.678,82
SUEST/PR
1.098.769,00
412.363,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686.405,79
SUEST/RJ
1.399.935,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.399.935,57
SUEST/RN
1.364.278,55
363.306,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.971,79
SUEST/RO
5.197.770,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.197.770,39
SUEST/RR
4.935.529,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.555,00
4.919.974,08
SUEST/RS
1.246.500,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.246.500,79
SUEST/SC
77.930,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.930,50
SUEST/SE
1.029.338,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.840,00
979.498,83
SUEST/SP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUEST/TO
5.873.687,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.873.687,86
TOTAL
146.822.492,18
2.947.369,43
0,00
0,00
0,00
0,00
317.829,92
143.557.292,83
Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, Painéis SICONV e FUNASA BI
Casos de dano
objeto de
medidas
administrativas
internas

Não instauradas
Dispensadas

Remetidas ao
TCU
21.653.516,80
0,00
255.146,79
0,00
500.000,00
267.097,31
474.834,26
0,00
0,00
165.347,07
125.900,71
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829.864,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.882,59
1.570.285,17
26.040.875,67

Tabela 32 - Medidas administrativas (valores)
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ANÁLISE CRÍTICA

No que tange ao envio intempestivo dos processos de tomadas de contas especiais ao
TCU, tem-se que o envio dos processos de TCE ao TCU ocorre somente depois da certificação pelo
órgão de controle interno (SFC/CGU). Por sua vez, o atraso no envio das TCE ao órgão de controle
interno (SFC/CGU) decorre do seguinte:
a) Instauração precoce, ou seja, antes de esgotadas todas as medidas administrativas
para caracterização ou elisão do dano;
b) Inadequação das informações contidas nos pareceres das áreas responsáveis pelo
acompanhamento das execuções físicas, financeiras e prestações de contas dos
recursos transferidos mediante convênios e instrumentos congêneres;
c) Afastamento de tomadores de contas (tratamento de saúde, licença especial,
aposentadoria...) e dificuldades para designação de novos, em substituição, para
continuidade dos processos;
d) Insuficiência de pessoal na Coordenação de Tomada de Contas Especial da
Auditoria Interna – COTCE/AUDIT, área responsável pela revisão e envio dos
processos ao órgão de controle interno.
Releva mencionar ainda que no decorrer do exercício de 2017 houve alteração no
formato de elaboração, instauração e envio dos processos de TCE, o que exigiu a adequação dos
procedimentos internos, além da necessidade de treinamento de todos os servidores que atuam
como tomadores de contas das Unidades Descentralizadas, reformulação ainda em andamento.
Por fim, não se vislumbra discrepâncias entre as Unidades Descentralizadas quanto
às TCE’s não instauradas haja visto que a Funasa já vem trabalhando na estratégia de força de
trabalho desde 2014. Por isso não há distorções evidenciadas no presente exercício, tendo em vista
que os quantitativos têm se mantido no mesmo nível dos últimos anos.
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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 elaborou minuta de instrução de serviços, a fim de disciplinar os
procedimentos relativos a execução da sistemática de pagamentos (Ordem cronológica de
pagamento), no âmbito da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, relativos ao fornecimento de
bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, considerando o Sistema de Serviços
Gerais - SISG.
A referida Instrução, buscando atender a Instrução Normativa nº 02, de 06 de
dezembro de 2016/MPOG, em resumo, trata:

Dos
procedimentos
relativos
a
ordem
cronológica
pagamentos, subdivididas pelas seguintes categorias de Contratos:

de

I - Fornecimento de Bens;
II - Locações;
III - Prestação de Serviços e;
IV - Realização de Obras.
No tocante ao marco inicial, a Minuta de Instrução de Serviço disciplina que será o
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura pela Unidade Administrativa responsável pela Gestão
do Contrato, devidamente acompanhada dos seguintes documentos:
 Nota Fiscal ou fatura original, que deverá estar com o atesto do recebimento
definitivo do produto ou da plena e total realização do serviço;
 Consulta SICAF e Certidões de regularidade cadastral, fiscal e trabalhista;
 Demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa.
Em relação aos Contratos de prestação de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra a Minuta de Instrução de Serviço dispõe que a situação de
irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou referentes ao FGTS, não
afeta o ingresso do pagamento na ordem cronológica de exigibilidade, podendo nesse caso, a
unidade administrativa contratante reter parte do pagamento devido à Contratada, limitada a
retenção do valor inadimplido.
Quanto ao pagamento da obrigação, a referida Instrução de Serviço determina que
deverá ocorrer no prazo previsto no Contrato, limitado:

Ao quinto dia útil subsequente ao recebimento da Nota fiscal ou
fatura para as despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93;
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A 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura,
para os demais casos.
A Instrução Normativa faz uma ressalva importante na hipótese de o Financeiro
ultrapassar os prazos previstos para realizar a liquidação e pagamento, o qual determina que
a despesa terá prioridade sobre todas as demais.
Consta da Instrução Normativa também que o prazo para atesto das Notas
Fiscais/Faturas é de cinco dias corridos, a contar do recebimento na FUNASA, desde que a
documentação esteja completa e não haja erro ou inconformidade que impeça o pagamento.
Em outro ponto da Minuta de Instrução Normativa de Serviço, consta o prazo para
o financeiro efetuar a liquidação e pagamento da notafiscal/fatura que será de no máximo 05
(cinco) dias corridos, a contar do recebimento do processo de pagamento,observando ainda o
prazo estabelecido no Contrato.
Por fim, consta também da referida Instrução de Serviço que a quebra da ordem
cronológica de pagamento somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
I - Grave pertubação da ordem;
II - Estado de Emergência;
III - Calamidade Pública;
IV - Decisão Judicial ou;
V - Relevante interesse público mediante deliberação expressa e fundamentada da
autoridade máxima da Funasa.
Portanto, após a autorização e assinatura da Instrução de Serviço pela autoridade
máxima do Órgão, os contratos vigentes e novos licitatórios serão adequados para a liquidação de
despesas e pagamentos em ordem cronológica no âmbito da Funasa.

8.5
Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
SEM INFORMAÇÕES DA ÁREA RESPONSÁVEL
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8.6

Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda

Quadro 47 - Despesas com Publicidade (em R$)
Publicidade

Valores
empenhados

Programa/Ação orçamentária

Valores pagos

Institucional

-

-

-

Legal

-

-

-

Mercadológica

-

-

-

Utilidade Pública

4641 - Publicidade de Utilidade
Pública

2.993.992,00

2.663.992,00

No ano de 2017, foram contabilizadas, ainda, as seguintes ações, referentes à
publicidade institucional:


Produção e publicação de 589 notícias no site da Intranet institucional;



Produção e publicação de 169 notícias no site oficial da Funasa na internet;



Elaboração, edição e publicação de 3 (três) reportagens em formato audiovisual,
com divulgação das mesmas no perfil institucional da Funasa nas mídias sociais e
sua incorporação como elemento crossmídia em boletins informativos. São eles:
a) “Funasa e o desafio de levar saneamento e saúde à Paraíba (PB)”, disponível
no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=YwxGSyYGXT0;
b) “Funasa financia obras no Norte de Minas Gerais” disponível no endereço
eltrônico: https://www.youtube.com/watch?v=QY9Eh6LrLmA;
c) “Reportagem sobre a Funasa e a cooperativa Recicle a Vida (DF)” disponível
no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=YwxGSyYGXT0.



Edição e publicação, em formato eletrônico (PDF interativo) de 05 (cinco)
edições do boletim informativo “Funasa Notícias” (março/2017, maio/2017,
julho/2017, setembro/2017 e novembro/2017), o quais contaram com elementos
crossmídia
(interação com as redes sociais) e encontram-se disponíveis para consulta no site
da Funasa, no endereço eletrônico:http://www.funasa.gov.br/bibliotecaeletronica/publicacoes/boletins-informativos/



Edição e publicação de 03 (três) manuais técnico-científicos, a saber:
d) 8º Caderno de Pesquisas em Engenharia de Saúde Pública (3.000
exemplares);
e) Manual da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água
(Salta-z) (3.000 exemplares); e
f) Manual de Programação e Operação da Unidade Móvel de Tratamento de
Água de Baixa Turbidez da Funasa (UMTA) (400 exemplares).
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Patrocínio e acompanhamento de estandes nos seguintes eventos:
a) Congresso das Cidades do Piauí, realizado na cidade de Teresina/PI, no
período de 13 a 15 de março de 2017;
b) 34º Congresso Mineiro de Municípios AMM, realizado no EXPOMINAS,
em Belo Horizonte - MG, no período de 09 a 11 de maio 2017;
c) 47º Congresso Nacional da Associação Nacional de Serviços Municipais de
Saneamento ASSEMAE, realizado no Centro de Convenções e Eventos
Santa Genebra Ltda, em Campinas/SP, no período de 19 a 22 de junho de
2017;
d) III Congresso Maranhense de Consórcios Públicos Intermunicipais:
Consolidando o Desenvolvimento Regional enquanto Política de Estado,
realizado na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luis/MA, no
período de 22, 23 e 24 de agosto de 2017;
e) I Seminário Nacional de Recursos Hídricos e o I Encontro dos Profissionais
do Saneamento do Espírito Santo, promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES/ESNO), no período de 12 e
13/08/2017, na cidade de Vitória/ES;
f) XI Congresso de Municípios do Noroeste Paulista, realizado no Ipê Park
Hotel, localizado na rodovia Washington Luiz, km 428, entre São José do
Rio Preto e Cedral/SP, no período de 30/08 a 01/09/2017;
g) Projeto ONE 2030, realizado em 03 edições, em São Paulo, nos períodos de
27 de junho de 2017; 22 de agosto de 2017 e 26 de setembro de 2017;
h) 6º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento Básico,
realizado no Centro de Convenções, no município de Pirapora (MG), no
período de 26 a 28 de setembro 2017;
i) Congresso ABES/FENASAN 2017 (Feira Nacional de Saneamento),
realizado em São Paulo (SP), no período de 02/10/2017 à 06/10/2017;
j) Gestão de Resíduos para Cidades Inteligentes, realizado na cidade de Nova
Odessa (SP), em 09/10/2017.
k) V CIMAS - Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo e a
FENÁGUA - Feira Nacional da Água na FECOMERCIO, promovido pela
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, realizado em São Paulo/SP,
no período de 30/10/2017 a 31/10/2017;
l) VI Encontro Estadual de Cooperação Técnica em Saneamento Ambiental,
com realização em Florianópolis/SC, no período de 30/10/2017 a
01/11/2017.
m) 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais com o Saneamento Básico,
por meio da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento,
a realizado em Anápolis/GO, nos dias 09 e 10 de novembro de 2017;
n) XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH), promovido pela
Associação Brasileira de Recursos Hídricos, realizado no Centro de
Convenções Centro Sul, em Florianópolis SC, no período de 26/11/2017 a
01/12/2017.
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