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INTRODUÇÃO

Conforme as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Resolução TCU
nº 234/2010, Resolução TCU nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 72 de 15 de maio de 2013,
Decisão Normativa TCU nº 154/2016, Decisão Normativa nº 156/2016, Portaria TCU 59/2017 e
Portaria CGU nº 500/2016, que definem as Unidades de Prestação de Contas (UPC) responsáveis
por apresentar o Relatório de Gestão e o Processo Anual de Contas do exercício de 2016, a
Presidência da Funasa e todas as suas Superintendências Estaduais (Suest) apresentarão Relatório
de Gestão de forma individualizada. Com relação à Prestação de Contas, 9 (nove) dos Estados da
Paraíba, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e
Tocantins apresentarão seus processos de forma individualizada. As demais Superintendências
estão incluídas no Processo de Prestação de Contas Anual da Presidência.
Todos os itens exigidos pela legislação foram detalhados no relatório, exceto aqueles
que não se aplicam à natureza jurídica da Funasa, bem como aqueles em que não houve ocorrência
durante o exercício, como se segue:
Itens que NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA
ITEM
2.2
2.2.2.1
3.2
3.3
4.1.5
4.2.3.3
4.3
6.3

DESCRIÇÃO
Desempenho orçamentário
Visão gerencial dos Instrumentos de transferências e dos montantes transferidos
Atuação da Unidade de Auditoria Interna
Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
Contratação de consultores para Projetos de Cooperação Técnica com
Organismos Internacionais
Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional
Gestão da Tecnologia da Informação
Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 Notas Explicativas

Itens que NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE JURISDICIONADA
ITEM
4.2.4
4.2.5
7.1
7.2

DESCRIÇÃO
Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas
Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
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CONTEÚDO GERAL
1. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS (UPC)
1.1. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), instituída pelo art. 14 da Lei nº 8.029 de 12
de abril de 1990, vinculada ao Ministério da Saúde (MS), em sua estrutura organizacional atual Decreto nº 8.867 de 03 de outubro de 2016, tem como finalidade 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.
Favorecida pela abrangência da sua estrutura organizacional atua de forma
descentralizada em todas as Unidades Federadas, por meio de suas Superintendências Estaduais,
que contam com estrutura técnico-administrativa para o cumprimento das competências atribuídas.
No nível central a Funasa é dirigida por um Presidente, um Diretor Executivo e três Diretores de
Departamento, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Saúde. Nas unidades estaduais é dirigida por um Superintendente Estadual e mais quatro chefes de
divisão e serviços diretamente subordinados.
Nesta Unidade, no que se refere ao saneamento ambiental, atua para o apoio técnico
e financeiro de projetos a partir de critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais,
voltadas para a promoção à saúde e para a prevenção e controle de doenças e agravos.
Por meio de ações de engenharia de saúde pública e saneamento ambiental, a Funasa
incentiva a universalização dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
gestão de resíduos sólidos urbanos, e a promoção de melhoria no manejo adequado dos sistemas de
drenagem urbana para áreas endêmicas, de melhorias sanitárias domiciliares, e de ações de
saneamento em comunidades especiais e áreas rurais.
Também nesta Unidade, no que se refere à Saúde Ambiental, considerando que a
universalização do serviço de abastecimento de água é uma das grandes metas para os países em
desenvolvimento, por ser o acesso à água, em quantidade e qualidade, essencial para reduzir os
riscos à saúde pública; e considerando a necessidade da adoção de estratégias de gestão que incluam
a implementação dos padrões e procedimentos preconizados na legislação, principalmente aquelas
afetas ao controle da qualidade da água para consumo humano, atua no apoio ao Controle da
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Qualidade da Água para Consumo Humano em articulação com municípios e os prestadores de
serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano.

1.2. Ambiente de Atuação
1.2.1. Informações do Ambiente de Atuação da Unidade
a)

Identificação dos principais parceiros:


Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;



Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo;



DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica;



Cetesb - Cia Ambiental do Estado de São Paulo;



Sabesp - Cia de Saneamento do Estado de São Paulo;



Arsesp - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São



Ares PCJ - Agência Reguladora PCJ;



Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho - UNESP - SP;



Universidade Federal do ABC - SP;



Consórcio Circuito das Águas - Prefeitura de Amparo/SP;



Superintendência de Controle de Endemias - Sucen / Secretaria de Estado da

Paulo;

Saúde de São Paulo;


ITESP - Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo;



COVISA – Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de

Saúde de São Paulo;


COMITÊS DE BACIAS – PCJ / Câmara Técnica de Saúde Ambiental;



COOPERE – Cooperativa dos Catadores Autônomos de Materiais

Reaproveitáveis.

b)

Principais atores que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade

jurisdicionada:
Em relação às competências institucionais, e aos atores responsáveis, neste caso, à
consecução da política pública, diversos órgãos no governo federal, respondem por programas e
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ações em saneamento básico. No tocante aos recursos do Orçamento Geral da União (OGU),
diversas são as instituições federais atuantes no setor.
Conforme o Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2016-2019, o Programa
Temático Saneamento Básico é formado por três Objetivos que espelham os três programas
desenhados no Plansab: Saneamento Estruturante, Saneamento Rural e Saneamento Básico
Integrado.
O Programa Saneamento Rural tem foco nas áreas rurais e comunidades tradicionais,
com vistas a assegurar a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços
públicos de saneamento básico, por meio da implementação de medidas estruturais e estruturantes.
Suas metas e iniciativas visam a ampliação da cobertura dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e a ampliação ou melhoria das ações de saneamento em comunidades ou
domicílios rurais dispersos e comunidades tradicionais ou quilombolas, por meio de tecnologias
apropriadas.
Retomando as instituições federais ofertando produtos e serviços similares ao da
Unidade, temos:
A Secretaria Especial de Saúde Indígena executando ações de saneamento básico,
vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano nas aldeias.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exercendo a vigilância da
qualidade da água para consumo humano.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por sua vez, é responsável pela formulação
e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010, bem
como pela capacitação e desenvolvimento institucional de estados e municípios nesse componente.
Atualmente, esse Ministério, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
(SRHU), tem atuado na capacitação e assistência técnica com vistas à implementação da gestão
regionalizada dos resíduos sólidos. Nesse contexto, visando orientar diretrizes, metas, programas e
ações no âmbito da política de resíduos sólidos, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que buscou compatibilidade com a proposta do Plansab.
Ainda no âmbito do MMA, destaca-se a atuação da Agência Nacional de Águas
(ANA), responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual o
saneamento básico configura-se como um importante setor usuário das águas superficiais e
subterrâneas. Além das atividades inerentes à regulação do uso das águas interiores, como a outorga
de direito do uso da água para abastecimento e para a diluição de efluentes, a ANA desenvolve
ações específicas voltadas ao setor de saneamento, como a elaboração do Atlas Brasil Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP
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Abastecimento Urbano de Água e o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES),
voltado à operação eficiente das estações de tratamento de esgotos, além de estudos hidrogeológicos
em regiões metropolitanas e mapeamento de áreas de risco mais susceptíveis à ocorrência de
inundações.
Em vista desta moldura legal e institucional, o Plansab vem, portanto, dar
cumprimento aos ordenamentos legais relativos ao setor de saneamento básico, representando o
resultado de esforço dos vários órgãos federais com atuação na área, sob coordenação do Ministério
das Cidades por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA).

c)

Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em

relação ao seu ambiente de atuação:

Engenharia de Saúde Pública
A estreita 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.
Nessa área, a Funasa está implementando o programa Saneamento para Promoção da
Saúde, que tem por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com,
aproximadamente, 35 milhões de pessoas.
Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de
agravos estão a construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares.
A Funasa está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de
tratamento e destinação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do
mosquito Aedes aegypti, efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de
malária e fazendo obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas.
Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao
controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de
pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios
para a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica.
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Saúde Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete a 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;


Ao controle da qualidade de 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.

d)

Expectativa da população ou de estrato da população quanto à atuação da UPC:
Entende-se que a expectativa da população é de que as instituições conveniadas

executem as obras e serviços de saneamento pactuados a fim de solucionar questões relacionadas ao
abastecimento público de água; coleta, afastamento e tratamento de esgotos; resíduos sólidos sob
responsabilidade de gestão pela municipalidade, entre outros.

e)

Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
Ameaças:


Influência Política Negativa;



Política Econômica Restritiva;



Capacidade Técnica Deficiente dos Municípios (cliente);



Pulverização de Ações de Saneamento no Governo Federal em oito órgãos;



Indefinição de Saneamento como uma Ação de Prevenção em Saúde.

Oportunidades:


Estruturar e desenvolver o Saneamento Rural;



Produção/Sistematização de Conhecimento Científico;



Desenvolver e implantar novas tecnologias próprias.
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f)

Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com

os principais clientes de seus produtos e serviços:
A Superintendência Estadual - Suest – braço executor da instituição – se relacionam
com os diversos entes da sua região de abrangência, a partir de propostas e realização de pactos de
atuação, traduzidos em convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação e demais
congêneres, visando, em última instância a melhoria da qualidade de vida da população inserida
numa realidade, em que se quer intervir. Dessa forma, é estabelecido o intercâmbio de informações,
via presencial ou eletronicamente, a fim de que os pactos laborais estejam em conformidade com as
normativas técnicas que regulam o assunto, quer seja em nível interno, quanto externo.
Durante o desenvolvimento dos compromissos assumidos, a Suest atua
supervisionando técnica e administrativamente os instrumentos celebrados, com vistas à sua
efetivação e a consequente prestação de contas, a fim de comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos.
O relacionamento com a população, através dos seus representantes, apresentou
melhoras na medida em que as questões técnicas foram tratadas com a seriedade e profissionalismo
que lhe são afetas, nos aspectos da qualidade dos projetos apresentados e das contratações para
execução de obras (licitações).

g)

Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
As diretrizes políticas do governo federal para a área da saúde pública, aqui incluídas

as ações de prevenção, promoção, e proteção, não permitem antever quaisquer riscos de interrupção
ou até mesmo de extinção de órgãos que prestam esses serviços considerados essenciais e
necessários para que o país possa avançar e alcançar melhores indicadores de saúde.
Desse modo, em sendo a instituição, uma estrutura de governo, portanto responsável
pela execução de políticas públicas, sob sua responsabilidade, não há por que desenhar-se cenários
de piso que apontem para possíveis riscos, em seu ambiente de atuação.
Diante disso, não há necessidade de estabelecimento de estratégias para mitigar
riscos considerados inexistentes, até porque, conforme disposto em capítulo específico na
Constituição Brasileira, a saúde é um bem de todos e dever do estado, e a Fundação representa o
estado, ao desenvolver ações de saúde e saneamento ambiental para a população adstrita à sua área
de atuação.
Ademais, a Funasa não tem uma atuação de mercado, mas sim de atendimento de
demandas voltadas para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Deve, portanto,
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não poupar esforços para se tornar referência nacional e internacional nas ações de saneamento e
saúde ambiental, conforme preconizado em sua visão de futuro.

h)

Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A alteração da Funasa, por intermédio do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010,

incorporou em sua estrutura o Departamento de Saúde Ambiental e transferiu para o Ministério da
Saúde a responsabilidade sobre a atuação da área de Saúde Indígena.

i)

As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas,

também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com
autonomia de atuação.
A Unidade não tem autonomia de atuação, sendo apenas executora dos
compromissos assumidos pela Instituição.

1.3. Organograma da Unidade
Até a conclusão do presente relatório, o Regimento Interno da instituição encontra-se
em tramitação no Ministério da Saúde para aprovação. Por essa razão não constará deste Relatório
de Gestão.
Quadro 1.3 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Divisão de
Engenharia de Saúde
Pública

Executar ações relacionadas a
Saneamento Básico na Suest

Serviço de Saúde
Ambiental

Executar ações relacionadas à
Saúde Ambiental na Suest

Cargo

Período de
atuação

Magda Eloisa
Rafaldini

Chefe da Divisão
de Engenharia de
Saúde Pública

De 17/10/2011
até a data atual

Railda Rodrigues
Nery

Chefe do Serviço
de Saúde
Ambiental

De 25/11/2010
até a data atual

Titular

1.4. Macroprocessos Finalísticos
MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Os macroprocessos Finalísticos compreendem o conjunto de processos que
viabilizam o funcionamento coordenado e integrado dos vários subsistemas da Fundação Nacional

Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

Página 18

de Saúde e que dar-se-á, às áreas finalísticas, a viabilidade para o cumprimento da missão
institucional.
Para execução das suas atividades finalísticas, a Funasa detém de três
macroprocessos vinculados diretamente às suas competências institucionais, sendo eles: Gestão de
Ações de Engenharia em Saúde Pública, Gestão de Ações em Saúde Ambiental, Gestão de Parcerias
de Convênios. As atividades ligadas a cada macroprocesso estão consubstanciadas nos tópicos a
seguir.

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, realizada apoio técnico a
estados e municípios para a execução de projetos de saneamento.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Engenharia de
Saúde Pública – DENSP, e suas atribuições conforme o Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016
são:
“Art. 11. Ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública compete
coordenar, planejar e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I – formulação de planos e programas de saneamento e engenharia
voltados para prevenção e controle de doenças, em consonância com as
políticas públicas de saúde e saneamento;
II – formulação e implementação de ações de saneamento e engenharia, em
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental;
III – cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
para a melhoria da gestão dos sistemas públicos de saneamento;
IV – sistemas e serviços de saneamento em áreas especiais;
V – acompanhamento e análise de projetos de engenharia relativos a obras
financiadas com recursos da Funasa; e
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VI – fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia financiadas
com recursos da Funasa.”

Estrutura Organizacional do DENSP (Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):

Quadro descritivo do macroprocesso:
Macroprocessos

Descrição

Produtos e Serviços

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.

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).
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Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

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

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

Descrição

Produtos e Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

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.

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.
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Estrutura Organizacional do DESAM (Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):

Quadro descritivo do macroprocesso:
Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações Na
área
de
Saúde
de
Saúde Ambiental,
compete
à
Ambiental
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
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Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Ações
de
Controle
da
Qualidade
da
Água (CQA),
Educação
em
Saúde
Ambiental,
Pesquisa
e
Desenvolviment
o 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).
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Macroprocessos

Descrição

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

proveniente de sistemas de
abastecimento público, bem
como na capacitação de
municípios e mobilização
social no que se refere à
Saúde Ambiental.

Gestão de Parcerias de Convênios
Comporta todos os processos relativos à celebração e gestão de convênios de
Saneamento Básico e Ambiental, Estudos e Pesquisas e Cooperação Técnica. Vinculado a este
macroprocesso temos os convênios de transferência voluntária e de ações do PAC (transferência
obrigatória).
As unidades responsáveis pelo macroprocesso é a Diretoria Executiva - DIREX e a
Coordenação Geral de Convênios – CGCON e suas atribuições conforme Decreto 8.867 de 03 de
outubro de 2016 são:
“Art. 7. À Diretoria Executiva, órgão seccional integrante dos Sistemas de
Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira
Federal, compete planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar as
atividades relativas a:
I – programas especiais do Governo federal afetos à Funasa;
II - elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico,
dos planos anuais de trabalho e do plano plurianual;
III – elaboração de planos, programas e projetos que visem à melhoria da
gestão, do desempenho e dos resultados institucionais;
IV – elaboração de propostas subsidiárias ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
V – sistematização do processo de planejamento e avaliação das atividades
institucionais, com base em indicadores de desempenho organizacional, e
elaboração do relatório de gestão anual;
VI – gerenciamento administrativo dos acordos com organismos
internacionais;
VII – celebração e acompanhamento dos convênios firmados pela Funasa e
análise da prestação de contas dos recursos transferidos;
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VIII – gestão orçamentária da Funasa; e
IX – elaboração da proposta orçamentária da Funasa, em conjunto com os
demais Departamentos.”
Quanto às atribuições da Coordenação Geral de Convênios, as mesmas estão em fase
de aprovação do Regimento Interno da Funasa, que até o momento da elaboração deste Relatório de
Gestão não havia sido aprovado e publicado, porém foi sugerido as seguintes competências:
“Art. 18. À Coordenação-Geral de Convênios - CGCON compete:
I - propor os procedimentos internos, em conformidade com as diretrizes
institucionais, para a celebração, o gerenciamento e a prestação de contas
de convênios, os termos de compromisso e instrumentos congêneres;
II - manter atualizados bancos de dados com informações sobre convênios,
termos de compromisso e instrumentos congêneres;
III - acompanhar e disseminar a legislação aplicável ao gerenciamento de
convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres em nível
central e unidades descentralizadas;
IV - coordenar as atividades relacionadas à celebração e à prestação de
contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres
celebrados pela FUNASA;
V - promover a gestão de convênios, de termos de compromisso e
instrumentos congêneres nas unidades descentralizadas; e
VI - planejar, coordenar e supervisionar as atividades das coordenações
subordinadas.
Estrutura Organizacional da DIREX (Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):
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Quadro descritivo do macroprocesso:
Macroprocessos
Gestão
Convênios

Descrição

de Comporta todos os processos
relativos
à
celebração,
execução e prestação de contas
de convênios de Saneamento
Básico e Ambiental, Estudos e
Pesquisas
e
Cooperação
Técnica. Vinculado a este
macroprocesso
temos
os
convênios de transferência
voluntária e de ações do PAC Plano de Aceleração do
Crescimento
(transferência
obrigatória).
As
Superintendências
Estaduais operacionalizam uma
etapa deste macroprocesso
atuando
na
celebração,
prestação de contas e no
controle das execuções dos
convênios,
prestando
as
informações necessárias à
Presidência da Funasa.

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Execução
e
acompanhamento
da Gestão de
Convênios

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

Coordenação
Geral
de
Convênios
(CGCON)
e
Serviço
de
Convênios
(SECOV).

Para uma melhor definição das atividades desempenhadas por uma instituição, é
necessário o mapeamento de seus processos, o desenho de seus fluxogramas que demonstram
graficamente as atividades de cada área de negócio, bem como sua relação com as unidades
representativas da Funasa nos estados - as Superintendências Estaduais.
A Funasa tem realizado um grande trabalho neste contexto. O mapeamento dos
processos é realizado na Funasa desde 2009, por demanda das áreas de negócio, seguindo uma
metodologia estabelecida pela norma MNP-MI-009A-2014 (versão atual em vigor da Norma MNPMI-001-2009). Essa norma define a rotina de mapeamento de processos no âmbito da Funasa, que
consiste em quatro etapas básicas:
1.

Planejamento: Onde se define os processos a serem mapeados;

2.

Mapeamento: Diagramação e descrição do fluxo do processo;

3.

Análise e Redesenho do Processo: Análise da situação atual, redesenho e

melhoria dos processos, criação de indicadores de desempenho.
4.

Implementação: Normatização e implementação dos processos melhorada.
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Com o mapeamento dos processos é possível identificar em quais etapas de um fluxo
de trabalho há interação com as Superintendências Estatuais da Funasa, quais são suas atividades,
insumos, entradas e saídas. Esse tipo de levantamento favorece o gerenciamento das atividades
desenvolvidas pelas Superintendências, bem como transparece a interação entre as unidades central
e descentralizadas.
Em relação ao macroprocesso de Gestão de Ações de Engenharia em Saúde Pública,
ainda não foram iniciados mapeamentos dos processos desta área finalística. Quanto ao
mapeamento dos processos do macroprocesso de Gestão de Ações de Saúde Ambiental, foram
iniciados os mapeamentos, análise e melhoria dos processos listados abaixo, com previsão de
continuação dos demais macroprocessos no decorrer do ano de 2017:

Processo

Principais Atividades

Gestão de Educação em Saúde

Fomentar ações de saúde ambiental.

O mapeamento inicial dos processos de convênios da Funasa foi realizado no ano de
2009 no intuito de padronizar, normatizar e institucionalizar os procedimentos de “Gestão de
Convênios", bem como fazer com que os colaboradores da Funasa compreendam o mesmo. Esse
mapeamento

foi

realizado

pela

Coordenação

de

Inovação

e

Infraestrutura

Tecnológica/Cgmti/Deadm junto às coordenações subordinadas da Coordenação Geral de
Convênios/Direx e serviu de subsídio para a identificação das etapas necessárias ao
desenvolvimento e melhorias dos sistemas de convênios da Funasa. Entre os principais processos
mapeados encontram-se os listados abaixo:

Processo

Gestão de Transferência Voluntária
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Principais Atividades
Cadastramento
Celebração
Análise e Aprovação do Projeto
Pagamento
Prorrogação
Prestação de Contas
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Processo

Principais Atividades

Gestão de Transferência Obrigatória PAC

Cadastramento
Celebração
Análise e Aprovação do Projeto
Pagamento
Prorrogação
Prestação de Contas

Em outubro de 2014, até o presente momento, foi iniciado um novo ciclo de mapeamento
dos processos de gestão de convênios no âmbito da Coordenação Geral de Convênios – CGCON,
ainda em andamento, no intuito de melhorar continuamente os processos anteriormente mapeados,
bem como normatizá-los, sendo eles:


Celebração de Convênios



Instruir para Repasse de Recursos



Aditivos de Instrumentos de Repasse



Prestação de Contas de Transferências Voluntárias



Prestação de Contas de Transferências Obrigatórias



Controlar Dados de Convênios



Atender às Diligências dos Órgãos Externos

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

COMO

OS

MACROPROCESSOS

FORAM

CONDUZIDOS

PELA

A Funasa Presidência definiu em seu Relatório de Gestão do ano de 2015, que
macroprocessos finalísticos são o conjunto de processos que viabilizam o funcionamento
coordenado e integrado dos vários subsistemas da Fundação Nacional de Saúde, voltados às áreas
finalísticas para alcançar o cumprimento da missão institucional.
Na Gestão de Ações de Engenharia de Saúde Pública, a atuação da Superintendência
Estadual esteve voltada para a execução e monitoramento das ações, por meio da Divisão de
Engenharia de Saúde Pública, que conduziu seu macroprocessos por meio de:
- Operacionalização da execução e monitoramento dos instrumentos de repasse
celebrados;
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- Realização de análises técnicas de projetos,
- Realização de visitas técnicas;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento;
- Elaboração de oficinas técnicas para orientação dos compromitentes e convenentes;
- Ações demandadas por órgãos de controle e pelo Ministério Público.
Na Gestão de Ações de Saúde Ambiental, conduzidas por esta Unidade, foram
priorizadas atividades relativas 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
- Fomento à educação em saúde ambiental.
Ficando sob a coordenação do Departamento de Saúde Ambiental – DESAM,
unidade central e responsável pelo macroprocesso, conforme Decreto 8.867 de 03 de outubro de
2016 a:
– 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; e o
– Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de atuação da Funasa.
Relativo ao controle da qualidade da água para consumo humano, esta Unidade atuou
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.
Relativo à educação em saúde ambiental, esta Unidade atuou na mobilização de
municípios (divulgação de Edital de Chamamento) para implementação de ações de promoção e
proteção à saúde ambiental, resultando na apresentação de projetos pelos municípios, sendo esses
submetidos à análise técnica para aprovação.
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL

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.

Descrição sintética dos objetivos do exercício
Em função da pendência de estabelecimento de um plano estratégico com definição
dos objetivos estratégicos, metas e indicadores, passa-se analisar as estratégias adotadas para a
realização do definido no Plano Plurianual.
A estratégia de atuação da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) da
Suest/SP, no ano de 2016, foi direcionada para a execução das atividades que lhe compete, como
análises de projetos, acompanhamento de convênios, atendimento aos compromitentes/convenentes,
além dos atendimentos das demandas oriundas da Funasa Presidência.
Vale destacar que, os percalços do Governo Federal no ano de 2016 influenciaram no
andamento das ações da Funasa, especialmente, em relação aos repasses de recursos aos
convenentes, atrasando sobremaneira a execução de obras. Diante desse fato, a Diesp atuou na
orientação dos governos municipais, no sentido de desacelerarem a execução e alterarem a ordem
de execução de algumas etapas das obras, de forma que o impacto do atraso na liberação das
parcelas fosse o menor possível, mas, ainda assim, no Estado de São Paulo, passamos por um
cenário de muitas obras paralisadas por esse motivo específico.
Em relação à ação definida no PPA sob responsabilidade da Funasa, a saber:
Saneamento Rural, a Suest/SP tem atuado junto aos municípios orientando sobre a necessidade de
elaboração de projetos, além de ter lançado a TP 01/2016 para contratar a elaboração de projeto de
abastecimento de água da Comunidade Remanescente de Quilombos de Ivaporunduva, no
município de Eldorado, porém sem sucesso. Novo processo licitatório será lançado no ano de 2017
para retomada da contratação.
É fato que as ações em saneamento básico devem ser consideradas como prevenção
às doenças e melhoria da qualidade de vida, uma vez que contribui para melhorar as condições
ambientais e sociais. Os benefícios à população contemplada com construção e ampliação de
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sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário deve ser medido através de indicadores de
saúde, e o diagnóstico deveria compor os estudos preliminares de projetos, porém, na atualidade o
saneamento tem sido abordado com um viés mais "ambiental" e menos de saúde.
No decorrer do ano de 2016, atuamos fortemente para reduzir os "passivos" convênios antigos - que estavam sem conclusão. De um universo de 333 instrumentos de repasse
dos anos de 2002 à 2013, foram concluídos 29 em 2016, e outros 223 foram concluídos nos anos
anteriores, portanto, 78% do passivo foram analisados, e tiveram a situação de obra atualizada no
SIGA, sejam obras concluídas com ou sem pendências, encerradas sem etapa útil ou não
executadas.
Em relação aos indicadores empregados no ano de 2015, efetuamos a apuração para
o ano de 2016, constatando que de um modo geral, evoluímos em 8% em obras concluídas,
conforme relatório anexo.
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A estratégia adotada pelo Serviço de Saúde Ambiental (Sesam), em razão do quadro
de pessoal deficiente em termos quantitativo e qualitativo, se concentrou no atendimento de
demandas recorrendo ao quadro técnico, quando disponível, de outras Unidades Estaduais da
instituição. Esse fator limita a expansão das ações de saúde ambiental junto a um maior número de
municípios e compromete expressivamente o cumprimento da missão institucional.

Principais parceiros do Sesam:


Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;



Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo;



DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica;



Cetesb - Cia Ambiental do Estado de São Paulo;



Sabesp - Cia de Saneamento do Estado de São Paulo;



Arsesp - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São



Ares PCJ - Agência Reguladora PCJ;



Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho - UNESP - SP;



Universidade Federal do ABC - SP;



Consórcio Circuito das Águas - Prefeitura de Amparo/SP;



Superintendência de Controle de Endemias - Sucen / Secretaria de Estado da

Paulo;

Saúde de São Paulo;


ITESP - Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo;



COVISA – Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de

Saúde de São Paulo;


COMITÊS DE BACIAS – PCJ / Câmara Técnica de Saúde Ambiental;



COOPERE – Cooperativa dos Catadores Autônomos de Materiais

Reaproveitáveis.
Certamente há benefícios para as populações atendidas pelas ações de saúde
ambiental de competência da Unidade, pois como medida estruturante, fornece suporte político e
gerencial para a sustentabilidade dos serviços de saneamento implementados nos municípios com
apoio técnico e financeiro da instituição. Mais especificamente, atua apoiando os municípios na
execução de ações que contemplam a participação direta das populações recebedoras dos serviços
de saneamento.
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"Cases de sucesso”, com registro de fotos:
Capacitação para técnicos de municípios em Plano de Segurança da Água em
parceria com os Comitês de Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari, Jundiaí) e apoio da Universidade
Estadual Paulista (Unesp-Rio Claro) que resultou em 4 (quatro) municípios que já iniciaram seus
processos de elaboração dos respectivos Planos com a participação desta Unidade.
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Relatório físico das ações planejadas x executadas:
A Unidade apresenta as principais ações planejadas pelas áreas estratégicas para o
exercício de 2016 que serviram de base para avaliação dos resultados alcançados pela instituição:
- Acompanhamento físico de 98 convênios;
- Conclusão dos passivos em 47 convênios;
- Apoio técnico a 28 municípios em controle da qualidade da água;
- Capacitação de 69 técnicos de 28 municípios em ações de controle da qualidade da
água;
- Atenção ao controle da qualidade da água e ações de educação em saúde ambiental
em 1 comunidade remanescente de quilombo;
- 236 Análises laboratoriais da qualidade da água para consumo humano;
- Implantação de 1 sistema de cloração para tratamento da água para consumo
humano em 1 comunidade remanescente de quilombo.

Análise crítica, com destaque para fatores intervenientes:
A aproximação de parceiros tem sido relevante para o alcance das metas e o
cumprimento dos objetivos estratégicos, diante de um cenário de necessárias e urgentes soluções
para o deficiente quadro de pessoal, limites de recursos para investimento em tecnologias e
aperfeiçoamento do quadro técnico existente.
A Unidade apresenta como dificuldades: (i) a resistência por parte de gestores
municipais em acolher os resultados das análises de água e adotar as providências para correção das
inconformidades apontadas com a alegação de dificuldades de recursos para investimentos; (ii) a
complexa operacionalização dos sistemas de acompanhamento de convênios; (iii) atraso excessivo
na liberação de parcela dos instrumentos de repasse, especialmente os objetos do PAC 2014,
causando uma redução no ritmo de execução da obra, ou até mesmo a paralisação, afetando também
o resultado das áreas.

Estágio de implementação do planejamento estratégico
Em 2012 houve a definição dos seguintes referenciais estratégicos da Funasa em
decorrência das alterações estatutárias ocorridas pela Lei nº. 12.314, de 19.08.2010:
» Missão
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Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e
saúde ambiental.
» Visão de Futuro
Até 2030, a Funasa, integrante do SUS1, será uma instituição de referência nacional e
internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as metas de
universalização do saneamento no Brasil.
» Valores


Ética;



Equidade;



Transparência;



Eficiência, Eficácia e Efetividade;



Valorização dos servidores;



Compromisso socioambiental.

Naquela oportunidade, não houve desdobramento dos referenciais em objetivos
estratégicos da Funasa, tal fato inviabilizou a definição de metas e indicadores de desempenho
institucional.
A Funasa, como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), atuou no período de 2007 a 2010, em articulação
com os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional nos eixos: Saneamento em Áreas
Especiais, Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em municípios
com população total de até 50 mil habitantes, Saneamento Rural e Ações complementares de
saneamento.
Nos anos de 2011 a 2014, período referente ao PAC 2, a Funasa desenvolveu ações
referentes aos Sistemas de Abastecimento de Água, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Melhorias
Sanitárias Domiciliares, Elaboração de Projetos e Saneamento Rural.
Assim sendo, os esforços da Funasa foram concentrados na execução do programa de
governo. Nesse sentido, a Funasa adotou como objetivos institucionais aqueles estabelecidos nos
referidos programas governamentais.
Nos anos de 2012 a 2015, foi utilizada a ferramenta MS Project para
acompanhamento das ações desenvolvidas pela Funasa em decorrência à execução do PAC 1 e 2,
bem como outras ações consideradas relevantes pela Alta Direção.

1

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

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.

2.2. Desempenho Orçamentário
As Superintendências Estaduais não têm responsabilidade sobre nenhum nível de
programação definida no Plano Plurianual 2016 – 2019, portanto os itens referentes a Programas,
Objetivos e Ações:
NÃO SE APLICAM A ESTA UPC
2.2.1. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
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Como nos anos anteriores, o desempenho da Funasa foi afetado pelos fatores que
repercutiram na política econômica do país e que culminaram nas limitações para movimentação e
empenho dos recursos orçamentários. As cotas dos citados limites orçamentários foram
disponibilizadas parceladamente pelo Ministério da Saúde (Órgão Setorial) à Funasa (Órgão
Seccional), mensalmente, durante o exercício de 2016, obedecendo às limitações impostas pelos
Decretos de Programação Orçamentária e Financeira no âmbito da União.
O orçamento da Funasa, com exceção das despesas de caráter obrigatório
(pagamento de Pessoal), autorizada no montante de R$ 1,32 bilhão para 2016, foi contingenciado
em R$ 53,0 milhões. No entanto, há que se ressaltar que, até o final do mês de novembro de 2016, a
Funasa havia recebido como limite autorizativo para empenho a quantia de R$ 947,8 milhões.
Ocorre que somente no mês de dezembro foram autorizados e disponibilizados R$ 326 milhões, ou
seja, o correspondente a 30% da dotação em apenas um mês, sendo que cerca de R$ 200 milhões
foram liberados nos últimos 3 dias do ano. É importante ainda mencionar que, essa liberação de
cota para utilização de limite orçamentário no mês de dezembro teve uma representação específica e
inerente às emendas parlamentares, da ordem de R$ 125,0 milhões.
Diante do exposto e considerando as condições estabelecidas, é evidente que a
Funasa teve dificuldades no planejamento e execução das suas ações, haja vista as incertezas em
relação à garantia dos Limites de Empenho que teria até o final do exercício. Tal situação também
comprometeu os processos de seleção e aprovação de parte dos projetos, em tempo hábil, sobretudo
aqueles que tiveram a sinalização de limites orçamentários disponíveis nos últimos dias do ano.
2.2.2. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos
2.2.2.1. Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferências e dos Montantes Transferidos
A prerrogativa para a celebração de instrumentos de repasse, assim como, também, a
autorização para a transferência de recursos financeiros é exclusivamente da Presidência da
FUNASA, cabendo às Superintendências Estaduais os atos subsequentes à celebração, tais como,
controle de vigência, acompanhamento de execução dos respectivos objetos, etc, portanto este item:

NÃO SE APLICA A ESTA UPC
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2.2.2.2. Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores
Quadro 2.2.2.2 Prestação de contas sobre transferências concedidas.

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente
Nome: Fundação Nacional de Saúde (Presidência)
CNPJ: 26.989.350/0001-16
Exercício da
Prestação das
Contas

UG/GESTÃO: 255000/36211
Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e Montante Repassados

Convênios

Contratos de Repasse

Quantidade

38

-

Montante Repassado

14.414.579,95

-

Quantidade

01

-

Montante Repassado

100.000,00

-

Quantidade

01

-

Montante Repassado

197.614,89

-

Contas Prestadas

Exercício do
relatório de
gestão

Contas NÃO
Prestadas

Exercícios
anteriores

Contas NÃO
Prestadas

Fonte: Siafi

2.2.2.3 Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas
Quadro 2.2.2.3 Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do
relatório de gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da Funasa de São Paulo
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão
Convênios

Contas analisadas

de ...

Quantidade aprovada

34

-

-

Quantidade reprovada

04

-

-

02

-

-

12.994.427,54

-

-

11

-

-

12.523.607,75

-

-

Quantidade
instauradas

de

TCE

Montante repassado (R$)
Contas
analisadas

Contratos
repasse

NÃO Quantidade
Montante repassado (R$)

Fonte: Siafi

2.2.2.4 Visão Gerencial dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores
Quadro 2.2.2.4 Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da Funasa de São Paulo

Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

Página 42

UG/GESTÃO: 255000/36211
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência

Até 30 dias

De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias

De 91 a 120
dias

Mais de 120 dias

Convênios

-

-

-

-

38

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

...

-

-

-

-

-

...

-

-

-

-

-

Fonte: Controle Interno

ANÁLISE CRÍTICA
a)

Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação

de contas inadimplente.
Os municípios são notificados diversas vezes. Caso não haja retorno, encaminha-se
uma última notificação com determinação de prazo de 45 dias, a fim de esgotar todas as
possibilidades. Não havendo resposta do município, para os casos cujo valor é inferior a R$
75.000,00, instrui-se o processo de Processo Administrativo de Cobrança.

b)

Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no

volume de recursos transferidos nos últimos exercícios.
Permanece o mesmo entendimento da gestão anterior: Falta de capacidade de
gerenciamento por parte da Funasa. Visto que não basta a liberação de recurso, necessário se faz o
acompanhamento da execução, visando os resultados na melhora da qualidade de vida da população
e que tais resultados sejam efetivamente comprovados.

c)

Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos

regulamentares no decorrer dos últimos exercícios.
Os municípios, de modo geral, melhoraram neste quesito, embora ainda haja alguns
casos de cooperativas, que fogem à regra. Os municípios estão mais atentos e conscientes da
necessidade de prestar contas dos recursos, embora exista sempre a necessidade da notificação.

d)

Demonstração da evolução das análises das prestações de contas

referentes às transferências nos últimos exercícios, comparando o universo a ser analisado
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com as análises efetivamente feitas e demonstrando a eficiência e eficácia dos procedimentos
adotados, bem como a disponibilidade adequada de pessoal e de materiais para tanto.

A Suest-SP, no que tange à evolução das análises de prestações de contas, devido à
formação de forças-tarefas na Presidência/Funasa, teve seu passivo zerado.
Quanto à disponibilidade de pessoal, contamos com um quadro reduzido, mas com a
lotação de mais 2 servidores para compor a equipe do Serviço de Convênios (Secov) e com o novo
prazo para análise das prestações de contas, de um ano a dois no máximo, entende-se que será
possível o atendimento das demandas.
No que se refere aos materiais necessários para o bom desempenho das atribuições, o
Secov está contemplado satisfatoriamente.

e)

Estruturas

de

controle

definidas

para

o

gerenciamento

das

transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos
planos de trabalho contratados.
Para a verificação in loco da documentação financeira e de licitação, estabeleceu-se
que ocorreria nos casos de convênios com valores de repasse acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) e em convênios de menor valor, cuja localidade do município estivesse na rota de outro
que já receberia uma visita técnica.

f)

Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução

descentralizada das políticas públicas a cargo da UPC.
As transferências são de extrema importância, tendo em vista os comentários
positivos da maioria dos gestores municipais contemplados, sobre os benefícios que as obras ou
equipamentos adquiridos trouxeram aos munícipes, colaborando para redução dos índices de
doenças; além das ações de educação em saúde, que contribuem para a mudança dos hábitos da
população.
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Entretanto, não existe um setor estruturado para reunir e condensar tais informações, o que colaboraria na comprovação da efetividade
das ações.
2.2.3. Informações sobre a Execução das Despesas

2.2.3. Informações sobre a Execução das Despesas
2.2.3.1. Despesas totais por modalidade de contratação

2.2.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação
Quadro 2.2.3.1 – Despesas totais por modalidade de contratação

Quadro 2.2.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação
Modalidade de Contratação
1.

5.

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações Publicas
Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
Outros

6.

Total das Despesas da UPC

2.

3.
4.
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2016
719.095,02

Despesa executada
%
2015
71,86% 684.918,88

%
68,51%

2016
580.463,53

Despesa paga
%
2015
67,34% 630.174,07

%
66,86%

719.095,02

71,86%

684.918,88

68,51%

580.463,53

67,34%

630.174,07

66,86%

145.218,54
52.337,48
92.881,06
3.500,82
3.500,82
98.011,85

14,51%
5,23%
9,28%
0,35%
0,35%
9,79%

163.416,80
61.506,58
101.910,22
2.342,99
2.342,99
131.805,15

16,35%
6,15%
10,19%
0,23%
0,23%
13,18%

145.218,54
52.337,48
92.881,06
3.500,82
3.500,82
98.011,85

16,85%
6,07%
10,78%
0,41%
0,41%
11,37%

160.893,10
61.506,58
99.386,52
2.342,99
2.342,99
131.805,15

17,07%
6,53%
10,55%
0,25%
0,25%
13,98%

98.011,85
34.807,18

9,79%
3,48%

131.805,15
17.269,37

13,18%
1,73%

98.011,85
34.807,18

11,37%
4,04%

131.805,15
17.269,37

13,98%
1,83%

1.000.633,41

100,00%

999.753,19

100,00%

862.001,92

100,00%

942.484,68

100,00%
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2.2.3.2
Despesas
por egrupo
elemento
2.2.3.2. Despesas
por grupo
elementoe de
despesa de despesa
Quadro
2.2.3.2
Despesas
grupodede
elemento de despesa
Quadro 2.2.3.2
– Despesas
por grupopor
de elemento
despesa
Unidade Orçamentária

Grupo de Despesa

Código UO

FUNASA - SUEST-SP

Elemento de Despesa

DESPESAS CORRENTES
Empenhadas
2016
2015

36211

Liquidadas
2015
2016

UGO

255025

RP não processado
2016

Valores Pagos
2016
2015

2015

1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
8 OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR

24.139,70

4.844,67

14 DIÁRIAS - CIVIL

98.011,85

30 MATERIAL DE CONSUMO
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3 - Outras Despesas Correntes 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4 - Investimentos

24.139,70

4.844,67

-0-

-0-

24.139,70

4.844,67

131.805,15

98.011,85 131.805,15

-0-

-0-

98.011,85

131.805,15

28.770,36

104.562,98

26.658,36

76.111,93

2.112,00

28.451,05

26.658,36

76.111,93

42.603,26

8.127,30

36.487,29

7.869,42

6.115,97

257,88

36.487,29

7.869,42

543.661,31

410.637,05 458.726,17 318.008,08

84.935,14

92.628,97

320.094,68

265.146,27

489.894,90

533.389,08 350.870,50 451.556,47 139.024,40

81.832,61

350.870,50

447.149,77

1374,08

1.014,48

1315,48

980,54

58,6

33,94

1315,48

980,54

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

774,06

7.166,33

774,06

7.166,33

-0-

-0-

774,06

7.166,33

34.681,03

1.410,60

3.650,00

1.410,60

31.031,03

-0-

3.650,00

1.410,60

51 OBRAS E INSTALACOES
52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
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Análise Crítica
Em comparação ao exercício anterior, em relação ao total de contratações, não houve
alteração significativa entre as modalidades de contratações utilizadas, principalmente em relação a
Dispensa e a Inexigibilidade:
Dentre as principais expansões e reduções nas Despesas Correntes e de
Investimentos, comparativamente ao exercício anterior, tivemos:

1. EXPANSÃO:
a) De cerca de R$33mil por conta de repactuação dos contratos de: vigilância e
recepção, devido a CCT.
b) De aproximadamente R$33mil em relação à aquisição de material permanente.

2. REDUÇÃO:
a) De cerca de R$33mil nas despesas de diárias,
b) De cerca de R$58mil, no contrato de serviços de vigilância, por conta do aumento
de 02(dois) postos no final de 2015, suprimidos 03 (três) no final de 2016.
2.3. Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
2.3.1. Indicadores de Desempenho da Gestão da Unidade
Quadro 2.3.1 A - Indicador 1

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

Finalidade

Fórmula de
Cálculo

Memóri
a de
cálculo

Aferir o
percentual
de
municípios
apoiados
tecnicament
e

Font
e

Sigob e Siconv

Denominaçã
o

Period
icidad
e

Índice
de
Previst
o1

2012

2013

2014

2015

Anual

100%

81%

37,5%

38,1
3%

110%

Histórico
Índice
Observado3

Índices de Referência

64,23

Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

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

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2016.
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O indicador busca aferir o percentual de municípios (36) apoiados tecnicamente pela
Funasa no período, considerando o universo total de municípios programados (56) para o período,
meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, atingindo um índice de 64,23%
Este apoio técnico e financeiro caracterizou-se por um conjunto de estratégias
adotadas pela Funasa que objetivou assessorar gestores e técnicos em todos os níveis do SUS para o
desenvolvimento de ações permanentes de educação em saúde ambiental, visando à promoção e
proteção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta e/ou
inadequação de ações de saneamento básico e saúde ambiental; e na elaboração, implementação e
avaliação de projetos.
O indicador retrata um conjunto de ações desenvolvidas pela Coesa, em estreita
consonância com suas competências regimentais o que propiciou a oferta de fomento técnico e
financeiro as ações de educação em saúde ambiental como mecanismo de fortalecimento das
gestões municipais e subsequente empoderamento das populações atendidas no território segundo a
lógica do SUS.
O apoio aos municípios permitirá a realização de conjunto de práticas pedagógicas e
sociais para construção de valores, saberes, conhecimentos e práticas que fortaleçam as relações
sustentáveis da sociedade humana na interação saúde, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável.
Quadro 2.3.1 B - Indicador 2

Percentual
de
comunidade
s especiais
atendidas
com ações
de educação
em saúde
ambiental

Finalidade

Fórmula de
Cálculo

Memória
de
cálculo

Aferir o
percentual
de
comunidad
es especiais
atendidas

Font
e

Relatório consolidado
da Coesa

Denominaçã
o

Periodicida
de

Anual

Índice
de
Previst
o1

100%

Histórico
Índices de Referência2
2012

2013

2014

2015

100
%

100
%

100
%

100
%

Índice
Observad
o3

100%

Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

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

3

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

O indicador busca aferir o percentual de comunidades especiais (125) atendidas com
ações de educação em saúde ambiental no período, considerando o universo de comunidades
especiais (125) 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
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Federal voltados para estas comunidades, cujas características antropológicas, modelo de
organização social, tradição dos valores culturais e de participação, exigem uma atuação
diferenciada das demais ações promovidas no campo da saúde ambiental e saneamento básico.
Com esta ação, a Funasa buscou desenvolver ações de Educação em Saúde
Ambiental em comunidades especiais, rurais e em situações de vulnerabilidade visando à adoção de
práticas participativas e sustentáveis de saúde ambiental voltadas para a inclusão, controle e
participação social com ênfase na sustentabilidade sócio ambiental e sanitária da população em seu
território; o incentivo à responsabilidade socioambiental das comunidades; o apoio a organização e
capacitação da gestão local para implantação e implementação de ações, programas e projetos de
educação em saúde ambiental; e desenvolvimento e aplicação de tecnologias, recursos didáticos e
materiais pedagógicos apropriados para utilização no campo da saúde ambiental visando a
promoção da saúde; apoio às iniciativas de mobilização comunitária visando a conservação e
preservação do meio ambiente para promover o empoderamento das comunidades e promover a
saúde.
Dessa forma, vislumbramos o protagonismo dos sujeitos, e o caráter de assertividade
que permeia as propostas geradas no âmbito da Coordenação de Educação em Saúde (COESA), as
articulações internas e externas que resultam numa proposta de ação capaz de ofertar as
comunidades tradicionais o alcance a tecnologias sociais inovadoras e promotoras de Saúde.
Quadro 2.3.1 C - Indicador 3

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

Finalidade

Fórmula de
Cálculo

Memória
de
cálculo

Aferir o
percentual
de
municípios
com
técnicos
capacitado
s em CQA.

Font
e

Periodici
dade

Índice
de
Previsto
1

Relatório consolidado
da Cocag/ Desam

Denominaçã
o

Anual

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

201
4

201
5

100
%

100
%

100
%

100
%

Índice
Observado3

76%

Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

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

3

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

O indicador busca aferir o percentual de municípios com técnicos capacitados no
controle da qualidade da água considerando o previstos 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 2016, tendo sido alcançado um total de 234 municípios com técnicos capacitados,
representado 76% em relação ao número de municípios previstos. Observa-se que o alcance da meta
foi prejudicado pela não realização do “II Seminário de Controle da Qualidade da Água para
Consumo Humano”, que seria realizado em Foz do Iguaçu/PR (25% da meta traçada) como uma
programação diferenciada para atender 19% dos municípios do estado e que foi transferida para
2017.

Quadro 2.3.1 D - Indicador 4

Percentual
de
município
s com
amostras
de água
analisadas

Finalidade

Fórmula de
Cálculo

Memória
de cálculo

Aferir o
percentual
de
município
s com
amostras
de água
analisadas.

Fon
te

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Denomina
ção

Periodicid
ade

Anual

Índice
de
Previs
to 1

2012

2013

2014

2015

100%

85%

102
%

103
%

100
%

Histórico
Índices de Referência

Índice
Observa
do3

106%

Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

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

3

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

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 2016, tendo
sido alcançado um total de 529 municípios com análises realizadas, representado 106% em relação
ao número de municípios previstos.
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Quadro 2.3.1 E - Indicador 5
Denominaçã
o

Finalidade

Fórmula de
Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Periodicid
ade

Índice
de
Previsto

Percentual
de exames
de qualidade
da água de
comunidade
s especiais
realizados

Aferir o
percentual
de exames
de
qualidade
da água
de
comunida
des
especiais
realizados

Relatório consolidado da
Cocag/ Desam

1

Anual

100%

Histórico
Índices de Referência
201
2

201
3

201
4

201
5

100
%

110
%

146
%

160
%

Índice
Observad
o3

123%

Fonte: Desam
1

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.

2

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

3

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

Este indicador permite medir o alcance das ações da Funasa no apoio a 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 2016.
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 remete 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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Quadro 2.3.1 F - Indicador 6
Percentual de Obras Concluídas
Ação

Qtd Obra/equipamentos/planos Concluídos

Qtd Instrumentos Celebrados

Percentual

Água

64

95

67%

Catadores

18

27

67%

Esgoto

29

45

64%

MSD

32

46

70%

PMSB

1

23

4%

Resíduos

80

115

70%

Acumulado

224

351

64%
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1

Descrição das Estruturas de Governança
A Funasa não dispõe de sistema estruturado de governança que compreenda

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


Diretor Executivo;



Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública;



Diretor do Departamento de Administração; e



Diretor do Departamento de Saúde Ambiental.

À luz do disposto acima, as competências do CGTI são: estabelecer estratégias e
diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e tecnologia convergentes às
orientações da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MP, promovendo a sua
implementação e zelando pelo seu cumprimento, o alinhar as ações de tecnologia da informação às
estratégias globais da Funasa, homologar as políticas e diretrizes para aquisição, desenvolvimento e
gestão dos recursos de tecnologia da informação, definidas no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI e definir e priorizar os projetos de desenvolvimento de sistemas de informação.
3.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA
3.3

Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA
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3.4

Gestão de Riscos e Controles Internos
A Fundação Nacional de Saúde está exposta a uma ampla gama de riscos que podem

afetar suas operações, o alcance de seus objetivos e metas, pois esta instituição não dispõe ainda de
um processo de controle de gerenciamento de riscos. Porém no decorrer dos anos, ela vem
envidando esforços para investir nesta área de modo à minimizar os riscos advindos das atividades
por ela executadas.
Muito embora, pode-se admitir que estas práticas de minimizar os riscos não estão
estruturadas, de forma integrada e sistematizada como controle formalmente estabelecido em
normativa própria que abranja tanto o nível estratégico quanto o operacional dessa instituição.
Dentro dessa proposta podemos evidenciar alguns instrumentos que são utilizados
para minimizar os riscos que esta instituição decorre pela execução de suas ações estabelecidas, são
elas: leis, medidas provisórias, editais, instruções normativas, decretos, portarias, editais, manuais
técnicos e sistemas de informação. Todos estes instrumentos relacionados são procedimentos para o
controle interno que permitem o acompanhamento e a avaliação das atividades inerentes à esta
instituição, evitando minimamente as improbidades previstas nos processos admitidos. Vale
ressaltar que enquanto esta Funasa não investir no aprimoramento da gestão de riscos, ela estará
sujeita a aceitar incorrer riscos em sua administração e direção.
Para que isso não ocorra mais de forma corriqueira, esta instituição precisará
estruturar, sistematizar e implementar processo de gestão de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação, avaliação e implementação de
respostas a riscos.
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4

ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO

4.1

Gestão de Pessoas

4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

4.1.1.1 Composição da Força de Trabalho
Quadro 4.1.1.1 Força de Trabalho da UJ
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

0

45

0

1.1. Membros de poder e agentes políticos

Não há

0

0

3

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

0

45

0

0

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Não há

41

0

3

Não há

4

0

3

Não há

0

0

0

Não há

0

0

0

0

9

0

0

0

1

1

1

0

55

1

1

Lotação
Tipologias dos Cargos

Egressos no
Exercício

Fonte: Siape e Seção de Gestão de Pessoas/Diadm/Suest-SP

4.1.1.2 Distribuição da Força de Trabalho
Quadro 4.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

35

10

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

35

10

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

32

09

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

3

1

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

0

0

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

0

9

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

1

0

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

36

19

1. Servidores de Carreira (1.1)

Fonte: Seção de Gestão de Pessoas/Diadm/Suest-SP
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4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Quadro 4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

5

5

1

3

1.1. Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

5

5

1

3

0

4

0

2

0

1

0

0

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

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

Lotação

Egressos
no
Exercício

0

0

0

0

1.2.4. Sem Vínculo

0

1

1

1

1.2.5. Aposentados

0

0

0

0

2. Funções Gratificadas

15

11

6

5

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

15

11

6

5

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

0

0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

0

0

0

0

20

16

7

8

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Seção de Gestão de Pessoas/Diadm/Suest-SP

Obs.: Esta unidade contava com 7 cargos em comissão (DAS) e 14 funções gratificadas (FG). Com a reestruturação de
cargos e funções efetivada pelo Decreto nº 8.867, de 03.10.2016, houve as seguintes alterações: a) Extinção de 2 cargos
em comissão (DAS) ocupados por servidores de carreira. Dos 5 cargos em comissão restantes, 4 foram transformados
em Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE; b) Extinção de 6 funções gratificadas, criação de 7,
atualmente são 15.

Análise Crítica


A quantidade de servidores disponíveis não é suficiente frente às

necessidades desta UPC. A Suest/SP possui um quadro de pessoal reduzido em decorrência de
aposentadorias e dos pedidos de exoneração/vacância por parte dos servidores oriundos do último
concurso realizado em 2009. Não há reposição das vagas existentes, visto que o último concurso
perdeu a validade. Esse cenário compromete o bom andamento das atividades de responsabilidade
das áreas fim e meio da instituição, promove a improvisação da mão de obra existente e o
consequente desvio de função. Conhecedora da progressiva diminuição da força de trabalho na
Funasa, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cgesp/Deadm), no uso de suas competências
regimentais, vem sistematicamente realizando estudos técnicos e propondo reformas estruturais que
Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

Página 56

implicam diretamente na readequação dos perfis dos cargos e no redimensionamento da força de
trabalho da Entidade, com foco na atual missão. Assim, com vistas à recomposição da força de
trabalho desta Fundação, vem sendo reiteradamente solicitada autorização, junto ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), para abertura de concurso público destinado ao
preenchimento de vagas efetivas, em âmbito nacional, desde que expirou o prazo de validade do
último concurso realizado por esta instituição, o que ocorreu em 2011. Essas solicitações são
centralizadas na Funasa/Presi e formuladas pela Cgesp/Deadm. Após várias tratativas da Cgesp
junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Planejamento, ficou acordada a autorização de
concurso público para 170(cento e setenta) vagas efetivas de nível superior, cujo provimento estava
previsto para o exercício de 2015, o que não ocorreu devido ao ajuste fiscal vivenciado pelo
Governo Federal. Desse modo, o processo contendo o indeferimento do pleito, por meio do Ofício
SEI nº 16740/2015-MP, foi restituído à Funasa/Presi em 02/02/2016. Considerando que persiste o
déficit de pessoal, em decorrência de aposentadorias e de outras vacâncias e que, portanto, há a
necessidade urgente de recomposição da força de trabalho da Instituição, foi encaminhada ao
Ministério da Saúde, com vistas ao Ministério do Planejamento, nova proposta de abertura de
concurso público, atualizada para 461 vagas efetivas, sendo 211 de nível superior e 251 de nível
intermediário, a serem disponibilizadas às Superintendências Estaduais e Presidência da Funasa. A
proposta foi formalizada por meio do Ofício nº 209/Presi/Funasa, de 14/04/2016. Estamos
aguardando a autorização.


A distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e fim se dá de acordo

com a disponibilidade dos servidores existentes, sendo que, para lotação na área fim, principalmente
no Serviço de Saúde Ambiental (Sesam), nem sempre o servidor possui conhecimento técnico e
escolaridade compatível com as atividades que lhes são atribuídas, o que dificulta a lotação, bem
como a distribuição e a consecução da demanda de trabalho de forma eficiente. Quanto à
distribuição da força de trabalho na Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), atualmente,
tem um facilitador, mesmo que provisório e longe do ideal, trata-se da contratação de profissionais
por prazo determinado para atuação nas ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
conforme Processo Seletivo Simplificado (PSS), autorizado por meio da Portaria nº 195, de 28 de
maio de 2013.


O número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados

é baixo, em razão do número reduzido de cargos comissionados remanejados para a Suest/SP, sendo
que essa situação foi agravada com a reestruturação efetivada pelo Decreto nº 8.867, de 03.10.2017,
que extinguiu 2 cargos em comissão (DAS) ocupados por servidores de carreira. Ademais, o baixo
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padrão remuneratório das funções gratificadas (FG) incompatível com o nível de responsabilidade e
atribuições assumido pelo servidor no exercício da função, muitas vezes, resulta em fator de
desmotivação, interferindo negativamente na aceitação por parte dos servidores que não
demonstram interesse em assumir tais funções. Com o advento da reestruturação, houve um tímido
aumento do número de FG, esta unidade contava com 14 funções gratificadas, foram extintas 6,
criadas 7 e atualmente são 15, mas continuam não atrativas, conforme já explicitado.


Os possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

são notados principalmente no que se refere à sobrecarga de trabalho na equipe já reduzida e
envelhecida, comprometendo a realização das atividades de modo eficiente, o repasse dos
conhecimentos e consequentemente gerando acúmulo de trabalho e não atendimento das demandas
de forma satisfatória. Da força de trabalho disponível, 15 servidores poderão se aposentar a
qualquer momento, visto que preencheram os requisitos para aposentadoria; 1 preencherá no
decorrer deste exercício, totalizando 16, ou seja, dos 45 servidores em cargos efetivos, 16 estão na
iminência da aposentadoria, o que reforça a defasagem de pessoal, impactando negativamente o
desempenho institucional.


O principal afastamento que reduz a força de trabalho disponível na Suest/SP

é a licença para tratamento de saúde. Durante o exercício de 2016, afastaram-se, por curtos
períodos, 35 servidores. No que se refere a afastamento prolongado, constata-se o quantitativo de 1
servidor nessa condição. Por conta do déficit de pessoal existente, os afastamentos, mesmo por um
curto período, acabam sobrecarregando a equipe reduzida e envelhecida, comprometendo o bom
andamento das atividades.
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4.1.2 Demonstrativos das despesas com pessoal

Quadro 4.1.2 Despesas do pessoal
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Retribuições Gratificações
Fixas

Despesas Variáveis
Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
2016
Exercícios
2015
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
1.685.978,57 149.797,01 1.486.795,31 230.632,31
370.535,44
255.594,18
8.758,88
2.444,91
4.190.536,61
2016
Exercícios
1.330.279,98 161.160,60 1.508.045,10 193.213,73
374.169,39
182.852,96
877,98
3.750.599,74
2015
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada (*)
20.898,39
3.592,30
1.166,21
25.656,90
2016
Exercícios
20.430,22
1.702,52
567,50
22.700,24
2015
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
56.596.85
742,61
6.965,26
64.304,72
2016
Exercícios
43.843,60
18.166,66
2.227,85
742,61
64.980,72
2015
Servidores cedidos com ônus
582.555,89
492.736,76
116.016,86
99.552,08
49.048,11
56.632,00
28.616,34 1.425.158,04
2016
Exercícios
561.705,48
531.643,91
116.828,81
75.682,54
34.221,27
33.885,00 1.353.967,01
2015
Servidores com contrato temporário
867.300,00
70.200,00
26.166,60
84.246,59
1.047.913,19
2016
Exercícios
1.016.700,00
72.966,67
37.233,24
72.837,90
1.199.737,81
2015
Fonte: Siape e Seção de Gestão de Pessoas/Diadm/Suest-SP
(*) Apesar da SUEST/SP ter em seu quadro de pessoal 4 servidores de carreira em exercício descentralizado, no campo acima sinalizado consta apenas os custos relativos à
retribuição do cargo em comissão exercido por 1 servidor, visto que não temos acesso às remunerações dos cargos efetivos dos servidores em exercício descentralizado.
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4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
O principal risco identificado na gestão de pessoas que possa comprometer de forma
grave o cumprimento da missão institucional ao longo do tempo é o processo de esvaziamento
sistemático do quadro de pessoal em decorrência de aposentadorias e dos pedidos de
exoneração/vacância por parte dos servidores oriundos do último concurso realizado em 2009.
A força de trabalho da Suest/SP não é suficiente para atender as demandas da
instituição e isso tem resultado em sobrecarga de trabalho para a equipe reduzida e envelhecida,
comprometendo a realização das atividades de modo eficiente, o repasse dos conhecimentos e
consequentemente gerando acúmulo de trabalho e não atendimento das demandas de forma
satisfatória. Além disso, esse cenário promove a improvisação da mão de obra existente e o
consequente desvio de função.
Os pedidos de aposentadoria e de outras vacâncias têm acontecido em razão da
ausência de políticas de RH adequadas à atração e à retenção de pessoas. A Funasa não dispõe de
um plano de carreira atraente e desafiador, gerando insatisfação, desmotivação e consequentemente
perdas de profissionais treinados, pois na maioria dos casos já houve investimento em treinamento e
capacitação. Com isso, a Funasa perde: o profissional, conhecimento, tempo e dinheiro.
A situação exposta tende a se agravar, visto que a proposta de criação de um plano de
carreira próprio não foi aprovada e a necessidade urgente de recomposição da força de trabalho,
imprescindível para o cumprimento da missão institucional, não tem, até o momento, sensibilizado
o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), em que pese os argumentos expostos
na nova proposta de abertura de concurso público para o preenchimento de vagas desta Fundação,
em âmbito nacional. Essa proposta foi atualizada em 14/04/2016 e contempla 461 vagas efetivas,
sendo 211 de nível superior e 251 de nível intermediário, a serem disponibilizadas às
Superintendências Estaduais e Presidência da Funasa.
4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e estagiários

4.1.4.1 Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos
(regular)
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Quadro 4.1.4.1 Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da
unidade
Unidade Contratante
Nome: FUNASA - Fundação Nacional da Saúde – SUEST/SP
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

2012

Limpeza e Higiene

14.490.337/0001-39

21/05/2012

2012

Copeiragem

08.284.452/0001-54

19/06/2012

21/05/2017 (F) Ensino Fundamental
19/06/2016 (F) Ensino Fundamental

2015

Recepcionista
(portaria)

13.036.435/0001-38

01/09/2015

01/09/2017

2015

Vigilância Ostensiva

05.408.389/0001-22

01/09/2015

2016

Vigilância Ostensiva

15.414.463/0001-77

01/11/2016

01/11/2016 (F) Ensino Fundamental
01/11/2017 (F) Ensino Fundamental

(M) Ensino Médio

Sit.

P
E
P
E
A

Fonte: Salog/Diadm

4.1.4.2 Contratação de Estagiários
A política de contratação de estagiários, adotada pela Funasa, obedece aos critérios
previstos na Lei nº 11.788/2008, na Orientação Normativa nº 2/Segep/Mpog, de 24.06.2016 e na
Norma Orientadora do Programa de Estágio da Funasa. Atua na aceitação de estagiários dos níveis
superior e médio, de educação profissional (cursos técnicos de nível médio) e de educação especial,
compreendendo o estágio como um ato educativo supervisionado, desenvolvido em ambiente de
trabalho, onde os estudantes são preparados para o trabalho produtivo, por meio da aprendizagem
profissional e comportamental, o que proporciona seu desenvolvimento para o mercado de trabalho
e para a vida em sociedade.
Os processos de recrutamento e de contratação são executados pelo agente de
integração Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, que é o responsável em divulgar as vagas
de estágio em seu site eletrônico próprio, de acordo com as informações fornecidas pelo Setor de
Desenvolvimento de Pessoas / Seção de Gestão de Pessoas, demandados pelas áreas solicitantes da
Suest/SP. O processo de seleção das vagas é realizado da seguinte maneira:


Vagas de nível superior: A seleção ocorre conjuntamente, entre o Setor de

Desenvolvimento de Pessoas e os supervisores de estágio;


Vagas de nível médio e médio técnico: A seleção é realizada apenas pelo

Setor de Desenvolvimento de Pessoas.
A Suest/SP possui um total de 24 vagas de estágio, com carga horária semanal de 30
horas cada. As vagas são distribuídas em: 12 de nível superior, divididas entre as áreas de
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conhecimento: Administração, Direito, Engenharia Civil, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Relações Públicas e Secretariado (área fim - 4 e área meio - 8); 6 de nível médio e 6 de
nível de educação profissional médio, da área técnica de Administração (área fim: 1 e área
meio:11).
Nível de escolaridade
1.

2.

3.

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

3º Trimestre

4º Trimestre

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)

Nível superior

11

11

11

0

54.443,31

1.1 Área Fim

3

4

5

0

20.318,00

1.2 Área Meio

8

7

6

0

34.125,31

Nível Médio

3

4

4

0

10.621,51

2.1 Área Fim

0

0

0

0

0,00

2.2 Área Meio

3

4

4

0

10.621,51

Total (1+2)

14

15

15

0

65.064,82

No exercício 2016, o preenchimento das vagas continuou a demonstrar uma drástica
redução no quantitativo destinado ao Ensino Médio e Ensino de Educação Profissional. O principal
indicador dificultador paras as contratações permaneceu sendo o valor da bolsa-auxílio (R$
290,00/30h), valor com último reajuste pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão em 2008. Foi constatada uma pequena redução do número de currículos de interessados nas
vagas. Os candidatos que a princípio demonstravam interesse, em sua maioria, declinaram da
oportunidade em dois momentos do processo seletivo: No primeiro contato deste Setor de
Desenvolvimento de Pessoas, realizado via telefone, ou na fase de entrevista de estágio, não
comparecendo. Os momentos de desistência acarretam despesas para a Funasa com recursos
(ligações, impressões de currículos), além de despesas homem/hora, pois a servidora responsável
pelo processo seletivo deve organizar o ambiente a fim de receber os candidatos (equipamentos para
realização de testes e reserva e organização de sala) e destinar parte de seu tempo laboral para o
momento da entrevista. Os trabalhos realizados para o preenchimento das vagas de Ensino Médio e
Ensino de Educação Profissional representaram apenas 34% de contratações. Das vagas de Nível
Superior, 92% foram preenchidas. Como dificuldade, permanece o descontentamento com o valor
da bolsa-auxílio de R$ 520,00/30h. Ao analisar o percentual atingido, é importante destacar que os
estagiários dessas vagas estão no início da graduação (1º, 2º e 3º semestres), em busca das primeiras
oportunidades de experiências profissionais.
Outra insatisfação dos candidatos, que reflete fortemente na dificuldade de
contratações, mais impactante do que a bolsa-auxílio é o valor do auxílio-transporte (R$ 132,00/mês
ou R$ 6,00/dia), reajustado em 2008. Em 2016, na cidade de São Paulo, os custos diários com
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transporte são de R$ 7,60, o que gera uma diferença a menor mensal de R$ 35,20 para os
estagiários. Vale ressaltar que, esses valores correspondem a apenas passagens de ida e volta em 1
tipo de transporte, sendo que 100% dos estagiários necessariamente utilizam no mínimo 2 tipos de
transporte (ônibus + metro/trem).
Em agosto/2016, com o Memorando Circular nº 10/Cglog da Funasa, que trata da
não prorrogação de contratos com Agentes de Integração para admissão de estagiários pela
Presidência da Funasa, todas as Superintendências Estaduais foram orientadas para providenciarem
seus próprios contratos. Considerando que a vigência do contrato com o CIEE encerrava-se no mês
subsequente (28.09.2016), não houve tempo hábil para realização das etapas licitatórias. Com isso,
os 15 estagiários tiveram seus contratos rescindidos. Em novembro, a Presidência da Funasa
organizou seu processo e possibilitou às Superintendências participarem do Pregão Eletrônico –
SRP nº 11/2016. A Suest/SP aderiu e o vencedor da licitação foi Centro de Integração Empresa
Escola – CIEE, todavia o extrato de Registro de Preço foi publicado em Diário Oficial da União em
2017.
4.1.5 Contratação de Consultores para Projetos de Cooperação Técnica com Organismos
Internacionais
NÃO SE APLICA A ESTA UPC
4.1.6 Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
Meta: Reduzir para 0,50% o índice de absenteísmo na Funasa.

H= jornada de trabalho diária (considerada de regra 8 horas).
DU= número de dias
DU= H * NDU = 8 * 254 = 2.032 horas.
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças[1] + afastamentos
+ atrasos e saídas antecipadas não compensadas).
QS = Quantidade de Servidores
DU = Dias Úteis, já convertidos em horas.

Exercício de 2016
QHNT = 49.080

= 0,34
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QSxDU 72x2.032
Com base na orientação dada pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, foi
considerada como afastamento a soma dos servidores cedidos, tendo em vista o grande impacto que
esse contingente de pessoal traz, pois, apesar de onerar a folha de pagamento da Funasa, de fato não
colabora como força de trabalho da instituição e ainda inviabiliza nova autorização para realização
de concurso público.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS:
Meta: aumentar para 60% o índice de desenvolvimento gerencial, por Unidade Pagadora, no
exercício.

NGC = Número de Gestores Capacitados
NEGUP = Número estimado de Gestores da Unidade Pagadora

Exercício de 2016
NGC x 100 = 9 x 100 = 56,25%
NEGUP
16
[1]

Todas as licenças legais.

O número estimado de Gestores da Superintendência Estadual da Funasa em São
Paulo a serem capacitados foi obtido a partir do Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções de Confiança de chefias (Superintendente Estadual, Chefe de Divisão, Serviço, Seção e
Setor), vagos e/ou ocupados, por Unidade Pagadora – UPAG, tendo com parâmetro o Decreto nº
7.335/2010.
Assim, considerando a participação de 9 (nove) gestores da Funasa em ações de
capacitação gerencial, no exercício de 2016, na Estadual da Funasa em São Paulo, 56,25% do total
foi capacitado.
O aparente acréscimo deu-se em razão da mudança na base cálculo a partir do
fracionamento por Unidade Pagadora, com o intuito de otimizar o desenvolvimento de
competências gerenciais em nível nacional.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem obtidas dos
dados sobre desenvolvimento gerencial, deve ser feito pelas Unidades de Desenvolvimento de
Pessoas das Superintendências, com envio das informações pertinentes à Coordenação de Seleção e
Desenvolvimento de Pessoas até o quinto dia útil do mês subsequente, para consolidação.
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ÍNDICE DE ESTÁGIO:
Meta: atender 100% da demanda das Unidades.

NE = Número de estagiários
NV = Número de vagas

Exercício de 2016
NE x 100 = 15 x 100 = 62,50%
NV
24
4.2

Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura

4.2.1 Gestão da Frota de Veículos Própria e Terceirizada
Introdução
O presente relatório trata sobre a gestão da frota de veículos sob responsabilidade do
Setor de Transportes da Suest/SP, no ano de 2016.

Legislação Aplicável
A gestão de frota da Suest/SP baseia-se na Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio
de 2008, Decreto nº 6.403/2008, Decreto nº 99.658/90, Decreto nº 1.305/94 e na Lei Federal nº
9.327/96.

Importância e impacto da frota de veículos
Os veículos da frota são utilizados para atender à Divisão de Engenharia e Saúde
Pública (Diesp), nas ações de fiscalização de obras de saneamento realizadas pelas prefeituras que
firmam convênios com a Funasa.
O Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) também utiliza a frota disponível para suas
ações de educação em saúde ambiental, em visitas aos municípios. Em 2011, foi feita a aquisição de
uma Unidade Móvel de Controle de Qualidade de Água (UMCQA). As ações realizadas pela
UMCQA necessitam, na maioria das vezes, do apoio de um segundo veículo para transporte dos
técnicos que atuam no Serviço.
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Além das ações das áreas-fim, a própria Divisão de Administração (Diadm), visando
o suporte à Diesp e ao Sesam, utiliza-se da frota.

Composição da Frotas
Atualmente, a frota da Suest/SP é composta por 37 (trinta e sete) veículos
classificados na categoria IV - Veículos de Serviços Comuns e V - Veículos de Serviços Especiais
(CDV 0503 e NHZ 3203 - adaptados às Ambulâncias), nos termos do Artigo 3º e 6º da IN nº
03/2008. No processo de transição entre Funasa e Sesai/Dsei Litoral Sul, foi criado um processo de
Transferência de Veículos (e demais bens móveis) para a última, de número 25290.005.218/201213, num total de 04 (quatro) veículos. No entanto, o presente processo ainda não fora finalizado,
pois aguarda tão somente a assinatura pela Sesai do Termo de Doação, já em mãos desta, razão pela
qual os veículos ainda estão registrados com o CNPJ da Suest/SP, embora estejam em uso da
Sesai/Dsei Litoral Sul.
A descrição de veículos operantes, à disposição desta UG, bem como os objetos de
Transferência à Sesai/Dsei Litoral Sul e os destinados a desfazimento por meio de Leilão são os
constantes abaixo:

Veículos utilizados nas atividades desta UPC em 2016.
Item

Placa

Marca

Modelo

Renavan

Ano

01

DJL – 6982

MMC

L200

327274735

2011

02

DJL – 6988

MMC

L200

327273941

2011

03

JKH – 5401

NISSAN

FRONTIER

871158531

2005

04

DJM-1925

Mercedes

Sprinter

473892120

2011

05

DJL -1530

MMC

L200 4x4 GL

217748600

2010

06

NHZ-9094

Fiat

Uno way

135796342

2009

Veículos em transferência para Sesai/Dsei Litoral Sul.

Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

Página 66

Item

Placa

Marca

Modelo

Renavan

Ano

01

DJL-5264

MMC

L200 4X4 GL

272355941

2010

02

DJM-1878

MMC

L200 4X4 GL

452069866

2011

03

EEF-2817

MMC

L200 4X4 GL

143004433

2009

04

NHZ – 3203

FIAT

FIORINO

132686376

2009

Veículos situados em Pátio da SPU no município de Itanhaém/SP, Rua Rui Barbosa, nº
182, Centro, a serem leiloados por meio do processo nº 25290.000.525/2016-23.
Item

Placa

Marca

Modelo

Renavan

Ano

1

BFG – 2966

VW

KOMBI

606246177

1992

2

CDV – 0503

GM

S10 2.8 AMB

760485399

2001

3

CDV -1787

GM

S 10

794246923

2002

4

CDV – 1774

GM

S10 2.8 S

794248870

2002

5

CDV – 1781

GM

S10 2.8 S

794247229

2002

6

CDV – 6374

FIAT

DUCATO

753782979

2000

07

DJL-5270

MMC

L200 4X4 GL

272145386

2010

08

JJE-8931

NISSAN

FRONTIER 4X4 XE

950362948

2007

09

DJP-6870

FORD

RANGER XL 13P

980124751

2008

10

DJP-7448

MMC

L200 4X4 GL

955509467

2007

11

EEF-2806

MMC

L200 4X4 GL

142988766

2009

12

EEF-2813

MMC

L200 4X4 GL

143062204

2009

13

EEF-2839

MMC

L200 4X4 GL

142988090

2009

14

FFB-7788

FORD

RANGER

979249627

2008

15

JKH – 6041

NISSAN

FRONTIER

872585786

2006

16

JKH-1401

NISSAN

FRONTIER 4X4 XE

862084539

2005
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17

JKH-1411

NISSAN

FRONTIER 4X4 XE

862090709

2005

18

JKH-5363

NISSAN

FRONTIER 4X4 XE

887562833

2006

19

NHZ – 9184

FIAT

UNO

135796911

2009

20

NIA – 0594

FIAT

UNO

135884225

2009

21

JHN-5633

NISSAN

FRONTIER 4X4 XE

129865150

2009

22

JHN-5623

NISSAN

FRONTIER

129864927

2009

23

JHN-5613

L-200

L-200 4X4 GL

129864595

2009

24

JGC-7481

FORD

RANGER

980179742

2008

25

JKH-5381

NISSAN

FRONTIER 4X4 GL

871161656

2005

26

MTD-1612

VW

GOL

803200722

2003

27

MDT-1702

FORD

RANGER

803201885

2003

Média Anual de Quilômetros Rodados
Os dados extraídos do Sistema Sicotweb, sistema de informação de gestão de frota,
apontam os seguintes dados em relação à quilometragem anual:

Veículo placa

Km total anual
2016

Média de km por mês

MMC L200 - DJL-1530

28.313

2.359,42

MMC L200 - DJL-6982

14.446

1.203,83

MMC L200 - DJL-6988

13.640

1.136,67

Nissan Frontier - JKH-5401

16.859

1404,92

Mercedes Benz Sprinter - DJM-1925

3.416

284,67

Fiat Uno Way - NHZ-9094

8.946

745,50
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O veículo marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, placa DJM-1925 acima, pouco foi
usado por se tratar da UMCQA (um Laboratório Móvel), utilizado somente mediante demandas
específicas do Sesam.

Idade média da frota
No que tange a idade média da frota, segue abaixo quadro:

Composição da frota

Mais antigo

Mais novo

Idade média

27 veículos objeto de leilão

1992

2010

9,87 anos

04 veículos objeto de transferência à Sesai

2009

2011

10,40 anos

6 veículos em uso na Suest/SP

2005

2011

6,5 anos

Custos da frota
No que diz respeito aos custos da frota, apresentamos dados referentes às 06 (seis)
viaturas em uso na Suest-SP. Os veículos que estão no processo de doação são custeados pela
MS/Sesai, exceto pagamento de DPVAT (Seguro Obrigatório), licenciamento de 06 (seis) veículos
que estão em processo de transferência do Detran de Brasília para o Detran de São Paulo e
Pedágios. O quadro abaixo resume os gastos, divididos por categoria:
Valor anual (em R$)
2016

Categoria de custo
Combustível

25.315,48

Manutenção (peças)

7.236,54

Manutenção (serviço)

11.265,19

Seguro obrigatório

384,00

Lavagem

0,00

Pedágios

2.572,80

Licenciamento

980,64
Total no ano 2016

47.754,65

Plano de substituição da frota
Com base em levantamentos de custos com manutenção de anos anteriores, existe
previsão do estado de antieconômico, conforme Decreto nº 99.658/90, aos veículos JKH5401 e
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DJL6988, uma vez que têm demandado consideráveis gastos à sua manutenção, frente o seu atual
valor de mercado, bem como estes, em 2017, entrarão no seu 12º e 6º ano de uso, respectivamente.
Anualmente, a Suest/SP também encaminha, conforme a necessidade, o PAAV Plano Anual de Aquisição de Veículos, para a Presidência da Funasa, com vistas a verificação da
situação da frota, bem como necessidade de substituição, sendo que, em 2016, não houve aquisição
de novo veículo (ou usado) por esta Suest/SP.

Métodos de controle de eficiência e economicidade
A principal ferramenta de controle utilizada pelo Setor de Transportes (Sotra) é o
sistema Sicotweb. Nele, são inseridos dados de quilometragem rodada, gastos relativos à
manutenção e combustível. Além desse sistema provido pela Funasa, o próprio sistema Ticket-Car
de abastecimento é informatizado e fornece relatórios de consumo e rendimento da frota.
Na área da prestação de serviço, o Sotra mantém arquivos de todas as Requisições de
Transportes feitas por usuários, bem como dos Boletins Diários de Tráfego – BDT, no qual constam
informações sobre veículo utilizado, roteiro completo do deslocamento, quilometragem, motorista e
usuário do veículo.
O Setor de Transportes, juntamente com a Diadm da Suest/SP, conseguiu, através do
uso da Regulamentação Estadual (Portaria ARTESP 13. De 30/05/2014), reduzir significativamente
os gastos com pedágio nas Rodovias Estaduais já no ano de 2014 e dando continuidade em 2015 e
2016, com relação aos anos anteriores. O Sotra obteve, junto aos órgãos estaduais competentes, a
isenção do pagamento da tarifa nos trechos sob jurisdição da ARTESP – Agência de Transporte do
Estado de São Paulo; realizou maior planejamento das rotas a serem seguidas, para reduzir ao
máximo a passagem nos pedágios não isentos, sem prejuízo da consecução das atividades dos
servidores; bem como obteve economia de tempo e combustível gastos nas viagens, utilizando, para
isso, ferramentas manuais (uso de mapas atualizados), tecnológicas (mapas da internet com escolha
da melhor rota de viagem), além da experiência dos motoristas oficiais, em busca da eficiência e da
efetividade dos serviços prestados.

Demais veículos em processo de Transferência de Propriedade
De acordo com pesquisas realizadas junto ao DETRAN/SP, ainda constam 94
(noventa e quatro) veículos sob o CNPJ da Suest/SP, para providências quanto a conclusão de
transferências de propriedade no DETRAN (oriundas de Doação e Leilão já concluídos), conclusão
de Transferências à Sesai/SP e Conversão de Comodatos em Doação, com respectiva transferência
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de propriedade dos veículos. Ressalte-se que, no Ofício nº 07.223/2015/ASS/JUD/CN enviado pelo
DETRAN/SP em 08.07.2015, constava informe de 123 veículos pertencentes à Suest/SP (incluído o
reboque placa FYU8420). Contudo, os veículos de placa DJL1530, DJL6988, DJL6982, DJM1925,
NHZ9094, JHK5401, bem como o reboque fazem parte da frota em uso pela Suest/SP; os veículos
de placa GC0848, GY2968, GZ2978, GZ0758, GZ1197, GZ9789, GZ9849, BFG0302, BRZ2837,
BRZ3090, e CDV5563 já foram dadas as respectivas BAIXAS PERMANENTES em anos
anteriores, perante o DETRAN, conforme listados nos anexos do Ofício enviado pelo competente
Departamento de Trânsito. Os veículos de placas: BRZ5148, BRZ4915, BSV5623, CDV1772,
CDV5651 e CDV5722 foram efetivamente transferidos junto ao Detran/SP e não constam mais na
lista de veículos sob o CNPJ da Suest/SP.
Além disso, constam na lista do DETRAN 07 (sete) veículos cadastrados em anos
anteriores como FURTADOS/ROUBADOS, sendo os de placa BSV6154, BFG2307, CDV5526,
CDV5627, CDV5718, CDV5741 e CMW0771. Quanto a estes casos o Sotra, em virtude de
dificuldades operacionais e ausência de pessoal para execução da respectiva atividade, continua
buscando a apuração da situação processual (se há sindicâncias, processos administrativos,
penalidades e demais questões relacionadas ao controle de tais veículos), para que seja dada,
posteriormente, a respectiva Baixa Permanente no DETRAN/SP.
Diante de todo o exposto, mostra-se uma evolução quanto ao comparado entre 2011
(havia 298 veículos registrados), 2014 (147 veículos) e 2016 (94 veículos), do qual o Sotra continua
intensamente à busca de resolução do passivo apresentado, seja por meio do envio ofícios às
Prefeituras, Secretarias, memorandos a outras Suests, além de contato in loco com os responsáveis
dessas localidades (exceto, nesse caso, as Suests dos demais Estados membros da Federação).
4.2.2 Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais
sobre Veículos nessas Condições
A política de destinação de veículos da Suest/SP, especialmente dos 27 (vinte e sete)
veículos que se encontram em pátio da União situado no Município de Itanhaém/SP, baseia-se
principalmente nos termos da Lei nº 8.666/39, da Instrução Normativa nº 03/2008, Decreto nº
6.403/2008, Decreto nº 99.658/90 e Decreto nº 1.305/94. Dessa forma, o Sotra procura obedecer os
ditames legais e regulamentares pertinentes à melhor aplicação da destinação dos seus veículos
considerados inservíveis (antieconômicos e irrecuperáveis), obedecendo também os ditames
processuais e administrativos que lhe são informados pelas autoridades superiores da estrutura
interna da Funasa.
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Diante disso, o Setor busca fazer uma gestão eficiente, ao verificar o estado de
conservação dos veículos, o quantitativo de gastos realizados durante toda a sua vida útil, além de
informar aos responsáveis hierárquicos, de maneira pormenoriza, a necessidade de aquisição de
novos bens, bem como a necessidade de desfazimento e as melhores formas de realização de tal
atividade, dentro dos princípios norteadores da boa administração pública, atendendo também os
fins sociais e a preocupação como o meio ambiente onde, a partir disso, as autoridades da respectiva
Unidade Gestora determinam a forma escolhida de desfazimento, que atenda aos interesses
públicos, instaurando-se uma Comissão para continuidade da respectiva atividade.
4.2.3 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
4.2.3.1 Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da UPC
O Setor de Patrimônio (Sopat) mantém a gestão e controle sobre o único bem imóvel
da SUEST/SP em colaboração com a Divisão de Administração, que também elabora os contratos
visando à segurança, limpeza e a conservação do respectivo imóvel.

Há também o controle

realizado junto ao Setor Financeiro da Suest/SP, quanto ao registro de gastos com manutenção e
demais especificações nos Sistemas SIAFI, do qual, quanto a este Sistema, o Sopat encaminha
mensalmente à Presidência da Funasa o Relatório Mensal de Bens Imóveis - RMBI. Por
conseguinte, o Setor também realiza os registros, alterações a atualizações no Sistema de
Patrimônio da União - SPIUnet.
4.2.3.2 Distribuição Geográfica dos imóveis da União
O imóvel sede da Suest/SP está situado na capital do Estado de São Paulo, na Rua
Bento Freitas, nº 46, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP nº 01220-000.
Não há outros imóveis sob responsabilidade da Suest/SP.
4.2.3.3 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional

NÃO SE APLICA A ESTA UPC.
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4.2.3.4 Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de
Registro dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet
O imóvel sede da Suest/SP, situado à Rua Bento Freitas, nº 46 - Vila Buarque, São
Paulo/SP, CEP 01220-000, RIP nº 7107.01641.500-2. Escritura de compra e venda lavrada em
06.07.2015, no 2º Tabelião de Notas da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Livro nº
2.623, p.195/198. Registro da transcrição do imóvel na matrícula 95.276 do 5º Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. D.O.U. nº 32, de 18.02.2016, p.125.
Imóvel cadastrado nos Sistemas SIAFI e SPIUnet. Contudo, diante de divergências dos valores de
compra (Processo nº 25290.007.209/2012-59) e o valor registrado junto à Prefeitura do Município
de São Paulo, para fins de isenção de IPTU, tal cadastro passa por ajustes.
4.2.3.5 Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos
imóveis
Processo nº 25290.007.209/2012-59 – Aquisição do Imóvel
Siafi_2016: Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações (33903024)

R$

217,70

Material Elétrico e Eletrônico (33903026)

R$

19,77

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (33903916)

R$

111.950,00

Valor total de despesas

R$

112.187,47

4.2.3.6 Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
No prédio sede, onde são desempenhadas atividades predominantemente administrativas,
com exposições a grau de risco 2 (Código CNAE 84.11-6), as maiores preocupações se referem,
principalmente, à durabilidade e confiabilidade das instalações elétricas e hidráulicas e da segurança das
instalações do prédio, bem como a dos servidores que nele trabalham.
Diante disso, necessário se faz uma avaliação criteriosa do respectivo prédio, com
elaboração de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, mapas de risco, treinamento de
combate a incêndios, manutenção periódica de extintores, hidrantes, portas corta-fogo e demais itens
relativos à segurança.
Quanto à proteção do mobiliário e do pessoal, em 2016, houve novo contrato com
empresa de vigilância, em substituição ao anterior, resguardando assim o erário público e a segurança
daqueles que no prédio adentram.
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Permanece, em relação a 2015, a precariedade dos 02 elevadores do prédio, causada pelo
desgaste de suas peças e defasagem de tecnologia, dos quais rotineiramente apresentam problemas.
Contudo, a Diadm tem envidado todos os esforços necessários para a troca ou reforma completa dos
respectivos elevadores, com previsão de efetivar esta contratação em meados de 2017.

4.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE.
4.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE.
4.3

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


Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações



Conceder o acesso imediato à informação disponível



Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades



Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações
O cidadão pode solicitar acesso às informações públicas da Funasa de

três maneiras:


Através do e-mail sic@funasa.gov.br;



Por meio do sistema e-sic desenvolvido pela Controladoria-Geral da União

para concentrar e controlar os pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo
Federal (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema), no qual o cidadão se cadastra para poder
solicitar informações pública de qualquer órgão do Poder Executivo Federal; e
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Pessoalmente, por meio de requerimento feito junto ao SIC-Funasa

localizado no Edifício-Sede da Funasa 2º andar – Ala Sul, SAUS – Quadra 04 – Bloco “N”,
Brasília/DF CEP: 70070-040, Telefone: (61) 3314-6121/6612. Vale ressaltar que o SIC Funasa, em
que pese estar localizado em Brasília, tem por atribuição atender aos pedidos de informação
oriundos das 26 Superintendências Estaduais da Funasa.
No ano de 2016 o SIC-Funasa recebeu 270 (duzentos e setenta) pedidos de acesso a
informações, todos devidamente atendidos dentro do prazo estipulado em lei.
Vale ressaltar que o SIC-Funasa cuida tão somente dos pedidos de acesso à
informações, de modo que em casos de sugestões, denúncias e demais solicitações o cidadão tem a
sua

disposição

outro

canal

de

comunicação

que

é

o

Fale

Conosco

(http://www.funasa.gov.br/site/fale-conosco/), gerenciado pela Coordenação de Comunicação
Social.
5.2 Carta de Serviços ao Cidadão
O decreto não é aplicável a esta instituição e a carta de serviços ao cidadão não será
publicada.
5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
A difusora mais eficiente para captar a satisfação do público é a mídia social,
facebook que atualmente conta com 26 mil seguidores, com uma média de 61 novos a cada semana.
A página da Funasa possui alcance orgânico semanal de 3.090 visualizações dos usuários na página.
A equipe de comunicação está elaborando outros mecanismos para medir a satisfação
dos usuários em relação as ações das mídias sociais e site oficial, que também deverá passar por
reestruturação a fim de melhorar os padrões de acessibilidade digital preconizados pelo eGov e
instituir a identidade padrão de Comunicação Digital, em conformidade com a Instrução Normativa
Secom/PR 08/2014.
5.4 Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da Unidade
http://www.funasa.gov.br/site/
http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
http://www.funasa.gov.br/site/fale-conosco/
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http://www.funasa.gov.br/site/conheca-a-funasa/prestacao-de-contas/
www.facebook.com/funasa.oficial
twitter.com/funasa
https://www.youtube.com/user/Funasaoficial
https://www.instagram.com/funasa_oficial/
5.5 Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações
A Funasa cumpre as medidas consignadas na Lei 10.098/2000 e no Decreto
5.296/2004 em relação ao ambiente de circulação às suas dependências e no seu entorno, na
adequação de corrimão nas escadas, vagas para idosos e portadores de necessidades especiais,
placas indicadoras de dependências e serviços, além da aplicação da norma da ABNT na aquisição
de bens.
No que corresponde a adequação de rampas de acesso, a instituição está envidando
esforços em atender as normas relativas à acessibilidade, considerando a configuração do prédio
ocupado, não é permitido acesso direto na saída dos elevadores aos respectivos andares.
Em relação aos meios eletrônicos de comunicação, atualmente o site da Funasa
possui, no menu superior, links para acesso ao contraste e para aumentar e diminuir fontes, a fim de
que os usuários o utilizem com maior praticidade e facilidade, e que esteja de acordo com sua
necessidade.
Porém, com a reestruturação prevista para 2017, o site apresentará navegadores,
tocadores de mídias e ferramentas que devem possuir meios de comunicação com tecnologia
criadas especialmente para pessoas com deficiência, permitindo o acesso com eficiência e eficácia.
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
6.1 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do
Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
Depreciação de bens do Ativo Imobilizado
Todos os bens adquiridos, produzidos ou construídos a partir de janeiro de 2010 e
registrados no Ativo Imobilizado da entidade estão sendo depreciados mensalmente pelo método
das quotas constantes (Linear), previsto na alínea "a" do item n.º 14 da NBCT SP 16.9. Tais bens
foram reconhecidos no ativo com base no custo total de aquisição, produção ou construção.
Os registros relativos ao consumo desses ativos são realizados em conta redutora do
Ativo Imobilizado com contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva (crédito),
observando-se o princípio contábil da competência.
Os valores residuais e os períodos de vida útil dos ativos foram definidos com base
em tabelas constantes da Macrofunção nº 020330 do Manual SIAFI, dada a necessidade de
uniformização dos critérios de tratamento contábil dispensados aos Ativos em geral, facilitando a
elaboração das notas explicativas às Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas.
Os cálculos da depreciação são realizados de forma automatizada mediante sistema
de gestão patrimonial e no último dia de cada mês os valores pertinentes a cada conta do grupo
Imobilizado são reconhecidos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI).
Os demais bens adquiridos ou produzidos em períodos anteriores a janeiro de 2010
estão em processo de mensuração do valor justo, bem como os bens que, mesmo adquiridos após
essa data e depreciados mensalmente, sujeitam-se a variações constantes no seu valor justo,
necessitando, portanto, de reavaliação periódica.

Amortização do Ativo Intangível
Os ativos classificáveis como intangíveis estão em processo de análise para
verificação dos seguintes fatores de reconhecimento:
1. atendimento à definição de ativo;
2. custo mensurável com segurança;
3. classificação da vida útil econômica (definida ou indefinida);
4. utilização isoladamente ou em conjunto com outro (s) ativos.
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Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis serão
reconhecidos e amortizados mensalmente, depois de definida a sua vida útil econômica e seu valor
residual. O reconhecimento se dará com base no valor de aquisição ou produção.
As avaliações posteriores serão realizadas pelo método da reavaliação utilizando-se o
valor justo ou o valor de mercado segundo critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos Créditos e Obrigações
Os direitos, títulos de crédito e obrigações, assim como seus encargos e atualizações,
são mensurados inicialmente pelo valor original e apropriados com observância dos princípios de
contabilidade, em especial os princípios da competência e da oportunidade.
Contudo, não foram realizadas avaliações subsequentes, tampouco foi feito o
levantamento dos riscos de recebimento dos créditos ativados.

Estoques
Os estoques são mensurados e apropriados com base no valor de aquisição,
produção ou construção e seu consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o
princípio da competência.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável líquido, para
os ativos que ocasionalmente sofreram deterioração parcial ou obsolescência.

Imobilizado
Os ativos imobilizados são reconhecidos inicialmente com base no custo total de
aquisição, produção ou construção, incluindo os custos posteriores para colocá-los em condição de
uso.
As avaliações posteriores são realizadas segundo o método de reavaliação, que
consiste no valor justo, deduzidas a depreciação acumulada e as perdas acumuladas por imparidade
(valor recuperável).
A mensuração a valor justo dos ativos, pela adoção inicial das novas Normas de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NCASP), está em processo de execução. O método
utilizado nesse trabalho é o Comparativo Direto de Mercado, onde se apura o valor alcançado pelo
bem avaliado a valor de mercado, baseado na lei da oferta e da procura.
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Por valor de mercado entende-se o valor estimado de um bem, sem considerar os
custos adicionais relativos ao comprador, aplicáveis aos valores finais da compra e venda. A
comparação é feita em ambiente de mercado ativo ou semi-ativo.
Nesse contexto, os bens são valorados, com base no princípio da substituição ou
equivalência, mediante cotação de preços para cada item ou grupo de itens específico, após a devida
inspeção das condições físicas dos bens a serem avaliados.
O processo de aferição do valor de mercado é realizado por meio de projeção através
de análise geral e conclusiva das informações obtidas, após tabulação dos dados e cálculo sistêmico
dos valores.
Com base em cotações, catálogos e/ou lista de preços, levantados junto a
fornecedores, é estabelecido o valor de um bem novo, para efeito de custo de reposição do ativo.
A partir disso, é calculado o valor de reposição do ativo avaliado, como sendo o
custo atual, considerando suas características técnicas e operacionais, além dos custos diretos e
indiretos necessários à instalação.
De posse do valor justo levantado, baixa-se a depreciação contra a conta do ativo que
registra o bem, de modo a reduzi-lo ao valor líquido contábil e se procede ao ajuste a valor justo
(reavaliação) ou a redução a valor recuperável do ativo.

Justificativa pela não aplicação de todos os procedimentos
Os dispositivos previstos nas NBC T 16.9 e 16.10 estão sendo aplicados
parcialmente, alguns com atraso, como caso da mensuração dos ativos. Isso se justifica pelo fato da
Setorial de Contabilidade da Fundação Nacional de Saúde passar por problemas de ordem técnica e
operacional, devido ao déficit de pessoal qualificado para atender às demandas da Contabilidade
sob os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.
Além disso, o setor tem assumido responsabilidades de forma impositiva incluídas
no Regimento Interno da instituição, que tangenciam dos objetivos previstos no Decreto n.º
6.976/2009, que regulamenta a Lei n.º 10.180/2001 que criou o Sistema de Contabilidade Federal.
A maior parte dos profissionais de contabilidade estão envolvidas nessas atividades
paralelas, prejudicando a capacidade de implementação das rotinas de tratamento contábil
patrimonial que, dada sua complexidade, demandam tempo para execução.
Diante de tais problemas, os procedimentos de reavaliação e redução a valor
recuperável do Ativo Imobilizado desta Fundação estão sendo executados pela empresa
LINKDATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, CNPJ/MF n.º 24.936.973/0001-03, conforme
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Ata de Registro de Preços n.º 21/2013 sob Pregão n.º 22/2013. Essa medida torna-se por demais
paliativa, uma vez que são procedimentos periódicos que obrigatoriamente deverão ser observados.
É importante ressaltar que a carência de pessoal não se restringe à Setorial Contábil,
mas também a todas as Superintendências Estaduais da entidade. Exemplo claro é o fato do
Contador Responsável pela Setorial do órgão acumular as responsabilidades para todas as Unidades
Gestoras subordinadas. Sem mencionar a inviabilidade de se formar grupos de trabalho para
executar esses procedimentos em cada Unidade Jurisdicionada.

Impacto pela Utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e 16.10.
Dada a aplicação de forma parcial dos procedimentos de reconhecimento, de
mensuração e de evidenciação previstos nas NBC T 16.9 e 16.10, não é possível avaliar de forma
eficaz os possíveis impactos na qualidade das demonstrações contábeis da entidade ou das
informações a partir delas obtidas.
As deficiências nesses procedimentos causam distorções relevantes nos registros
contábeis e, por consequência, nas demonstrações elaboradas. Nesse sentido, os resultados apurados
no exercício em epígrafe não estão livres de distorções e tais impropriedades foram ressalvadas na
Declaração do Contador responsável juntamente com outras encontradas.
6.2 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
A Funasa não faz a apuração de custos nem se utiliza do sistema de custos do
Governo Federal.
6.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA

Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

Página 81

7 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Quadro 7.1 Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC-020.273/2011-8

9975/2011

1.6.1.

Ofício n.º 2890/2011-TCUSECEX-SP

Dezembro/2011

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MS/Funasa/Suest-SP.
Descrição da determinação/recomendação
Determina que a SUEST/SP/FUNASA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprove perante este Tribunal que o contrato de limpeza e conservação
atualmente vigente obedece aos limites estabelecidos pela Portaria/SLTI/MP 19, de 10 de maio de 2011, ou comprove a instauração de pregão
eletrônico para substituir o referido contrato, caso este infrinja os limites mencionados, incluindo no edital do pregão a exigência de atendimento aos
valores limites para a contratação de serviços de limpeza e conservação estabelecidos pela referida portaria ou pelo ato normativo que vier a
substituí-la.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Para promover o ressarcimento do valor de R$24.719,83, pagos acima do limite máximo estabelecido na Portaria SLTI/MP nº 2, de 08/04/2009,
referente ao exercício de 2010, foi instaurada uma Sindicância Administrativa, culminando com o Julgamento do Presidente da FUNASA, que
decidiu pela cobrança do valor pago a maior, devidamente corrigido e determinando à Divisão de Administração da Suest-SP que adotasse as
medidas necessárias à obtenção do ressarcimento. Foi instaurado então um Processo Administrativo Próprio (25290.000.544/2016-50) com a
finalidade de cobrar da empresa Proativa os valores pagos em desconformidade com a legislação. Como os representantes legais da Empresa Pro
Ativa Serviços de Limpeza e Conservação Ltda-EPP encontram-se em lugar incerto e não sabido, foram citados por Edital em 26/01/2017 para
apresentarem manifestação referente ao que consta no Processo nº 25290.000.544/2016-50 de acordo com o princípio do contraditório e da ampla
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defesa. Porém, não houve manifestação por parte da Empresa, a Comissão processante encerrou a instrução processual e apresentou o relatório Final.
O processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal junto à Funasa em São Paulo que de acordo com o nosso Sistema de Controle de
Documentos (SCDWEB) encaminhou o processo em 17/02/2017 para a Procuradoria Federal em Brasília. Obs. Em virtude do processo estar
fisicamente em Brasília, não foi possível verificar o andamento atual.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC-020.273/2011-8

9975/2011

1.7.7

Ofício n.º 2890/2011-TCUSECEX-SP

Dezembro/2011

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MS/Funasa/Suest-SP.
Descrição da determinação/recomendação
Regularizar a transferência dos veículos de placas, NHZ-3203, NHZ-9184, NIA-0594, JKH-5381, JGC-7481, JHN-5613, JHN-5623, JHN-5633, JJE8931, MDT-1702, MDT-1612 e JFO- 5086 para o patrimônio da Suest/SP.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Os veículos de placa NHZ-9184, NIA-0594, JKH-5381, JGC-7481, JHN-5613, JHN-5623, JHN-5633, JJE-8931, MDT-1702 e MDT-1612 já foram
transferidos, no DETRAN, para a
Suest/SP, constando nos Termos de Responsabilidade desta
Superintendência.
O veículo de placa NHZ-3203 está nos trâmites de doação para a SESAI/Dsei Litoral Sul, e não será transferido para a Funasa, mas sim à entidade
Donatária informada. O veículo de placa JFO-5086 foi devolvido à Funai de Itanhaém, que é a proprietária do bem.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC-020.273/2011-8

9975/2011

1.7.9

Ofício n.º 2890/2011-TCUSECEX-SP

Dezembro/2011

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MS/Funasa/Suest-SP.
Descrição da determinação/recomendação
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Adotar controle dos veículos cedidos a Estados e Municípios e regularizar doações de bens que se enquadrem nas situações previstas na Portaria
1.968, de 23 de agosto de 2006, do Ministério da Saúde.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Nos casos de Doação, constatou-se que a Suest/SP cumpriu os requisitos para a transferência dos bens, conforme processos alocados junto ao Setor
de Patrimônio, entregando o CRV - Certificado de Registro de Veículo devidamente assinado e com firma reconhecida em Cartório para o novo
proprietário, seguindo também as determinações do Código de Transito Brasileiro e da Instrução Normativa nº 03/SLTI-MPOG, de 15 de maio de
2008 (Após o evento, no caso a Doação, informando a Doação junto ao DETRAN/SP, para posterior baixa pelo proprietário em até 30 dias, sob pena
de a não transferência pelo donatário ser considerada infração grave, passível de multa e apreensão do veículo até regularização). No entanto, a
transferência não foi concretizada pelos detentores do direito de posse dos veículos. Dessa forma, o Chefe do Setor de Transportes, auxiliado pelos
motoristas oficiais, tem mantido contato com os Órgãos/Entidades donatárias que fazem uso dos veículos para cobrar a conclusão da transferência.
Entre as principais dificuldades detectadas estão:
- Perda do CRV pelo Donatário. Nesse caso, para que a Suest/SP solicite uma segunda via do documento junto ao Detran/SP, é necessário o envio de
um laudo pericial do veículo, o que entendemos não ser a Suest/SP responsável pela questão, haja vista que, pelo fato de o bem não mais pertencer a
essa
Superintendência,
não
ser
recomendável
arcar
com
tais
custos
para
a
perícia
do
bem.
- Os veículos que foram cedidos pela Suest/SP para outros órgãos/entidades e esses, por sua vez, cederam o veículo para um outro órgão. Nesses
casos, a localização do responsável pelo bem se torna bastante difícil, devido às mudanças de chefias e responsáveis nos Órgãos envolvidos. Muitas
vezes o atual responsável pela frota sequer tem conhecimento sobre para qual Órgão o veículo foi cedido.
- Recebimento de multas não pagas que inviabilizam a transferência. Muitas vezes o novo responsável pelo bem não consegue identificar o condutor
que foi autuado para realização do pagamento da infração.
- Veículos sucateados. Nesses casos, é economicamente inviável consertar o veículo para a transferência. O processo de transferência exige uma
vistoria do estado do veículo e em casos de veículo sucateados, isso não é possível.
7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE JURISDICIONADA

Relatório de Gestão 2016 – Suest/SP

‘

Página 84

7.3 Medidas administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

Fonte: Secov/Suest-SP e Cgpla/Direx.
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7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
A Suest/SP, apesar de não possuir um regulamento próprio referente à cronograma
de pagamento de obrigações contratuais, procura atender ao fixado junto à Lei nº 8.666/93 e demais
legislações pertinentes seguindo um roteiro atualizado anualmente de fiscalização e controle, de
modo que, em matéria de compras e contratos administrativos, a Superintendência realiza os
pagamentos dentro dos prazos, tendo como base a regularidade de toda documentação (trabalhista,
fiscal, previdenciária, comercial e administrativa) pertinente apresentada pelas Empresas
Contratadas. Também é realizado, no âmbito da Divisão de Administração, uma conformidade de
registro de gestão (registro processual), nas áreas que envolvem registro e pagamento das aquisições
de bens e prestação de serviços.

7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
Considerando o efeito suspensivo da admissão do Pedido de Reexame até a decisão
final de mérito do Tribunal interposto contra o Acórdão 2.859/2013 – Plenário/TCU, que expediu
determinações aos órgãos públicos federais para que revisassem todos contratos vigentes e os já
encerrados que foram beneficiados pela desoneração da folha de pagamento e face à notícia
veiculada no sítio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão A Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação - SLTI informou em 01/04/2015 aos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional integrantes do SISG que foi
conhecido o pedido de reexame com efeito suspensivo em relação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº
2.859/2013 – Plenário, nos termos do Despacho do Relator, Ministro Raimundo Carreiro (Processo
TC 013.515/2013-6). Segue abaixo a transcrição, in verbis, dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº
2.859/2013 – Plenário, ora recorrido:
“9.2. determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional
de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que:
9.2.1 nos termos do art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993, orientem os órgãos e
entidades que lhes estão vinculados a adotarem as medidas necessárias à
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revisão dos contratos de prestação de serviços ainda vigentes, firmados
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento,
propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto
7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, atentando para os
efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na
legislação;
9.2.2

orientem

os

referidos

órgãos

e

entidades

a

obterem

administrativamente o ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do
dano) em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados, que
foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de
pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do
Decreto 7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo;
9.2.3 no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da notificação,
informem a este Tribunal sobre as medidas adotadas por seus respectivos
órgãos e entidades vinculados para cumprimento das determinações acima,
incluindo detalhamento específico sobre a quantidade de contratos
revisados e a economia (redução de valor contratual) obtida por cada
unidade;
9.3. determinar à Diretoria-Geral do Senado Federal, à Diretoria-Geral da
Câmara dos Deputados e à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal
de Contas da União que adotem, no âmbito de seus contratos, a medidas
indicadas nos subitens 9.2.1 e 92.2, acima, e que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da ciência da notificação, informem a este Tribunal sobre as
providências adotadas, incluindo detalhamento específico sobre a
quantidade de contratos revisados e a economia (redução de valor
contratual) obtida;”
A Secretaria de Logística e Tecnologia expedirá orientações aos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional integrantes do SISG, após o
exame final da matéria pelo Tribunal de Contas da União.
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7.6 Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda
Quadro 7.6 Despesas com publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados (R$)

Valores pagos (R$)

Institucional

-

-

-

Legal

090803/MAGMUSP/10122211520000001

20.444,67

4.126,89

Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

Contratos:
- 04/2015 - EBC - vigência: 24/08/2015 a 24/08/2020 - Distribuição de Publicidade
Legal impressa e/ou eletrônica de interesse da SUEST-SP, para veiculação na imprensa comum ou
geral, com realização exclusiva pela EBC - Valor Empenhado = R$12.144,67 e Valor Pago =
R$3.944,67;
- 04/2016 - Imprensa Nacional - vigência: 29/04/2016 - Indeterminado - Publicação
no DOU de atos oficiais e demais materiais de interesse da SUEST-SP - Valor Empenhado =
R$8.300,00 - Valor Pago= R$182,22.
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8 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Em virtude do cenário econômico e fiscal do país, o orçamento da Funasa, autorizado
na Lei n° 13.255, de 14/01/2016 (LOA 2016), sofreu ajustes e contingenciamentos. Tal fato vem
dificultando o processo de planejamento orçamentário institucional, principalmente no que se refere
à gestão dos limites de Movimentação e Empenho, que, no primeiro semestre do exercício foram
disponibilizados em cotas mensais.
Considerando a real conjuntura foi adotado, excepcionalmente, o critério de
descentralização mensal dos recursos orçamentários de custeio (1/12 avos). O referencial foi a
execução orçamentária das Unidades no exercício anterior, aplicando-se uma correção
correspondente à variação do índice de inflação no período, nos casos que envolveram as despesas
de manutenção administrativa de caráter contínuo.
Considerando o volume total dos recursos recebidos pela Unidade para apoio das
áreas de administração, saneamento e saúde ambiental, foi comprometido 96% do orçamento
(valores empenhados). Cabe destacar que os recursos administrativos de manutenção da Unidade
representaram 86% do total recebido, o que pode indicar a representatividade dessa despesa em
relação aos demais serviços de apoio às ações finalísticas da instituição no âmbito regional.
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