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1. Introdução

O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a
execução da Programação Anual no exercício de 2010 da Suest-Ac, com base na legislação
vigente, composta pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União – TCU nº
63/2010, pela Decisão Normativa TCU nº 107/2010, Portaria do Tribunal de Contas – TCU nº
277/2010 e pela Portaria da Controladoria Geral da União – CGU nº 2.546/2010.
Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores e metas
definidos na programação para acompanhar o cumprimento das ações no tocante às áreas de
Saneamento Ambiental e de Atenção à Saúde Indígena.
O referido documento contempla aspectos quantitativos e qualitativos apresentados por
meio de quadros e análise crítica, abordando os pontos positivos demonstrando os avanços
obtidos, e os pontos negativos que dificultaram o trabalho, bem como as medidas que devem
ser desencadeadas para o próximo exercício.
É válido ressaltar, que os itens 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.2.1.1, 3.4.2.1.2, 3.4.2.1.3,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 “não se aplicam a essa Suest” e os
quadros 6.9 e 6.10 do item 6.5, item 5.6 e 15.2 “não houve movimentação no exercício”.
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONDA
2.1. Identificação da UJ - Relatório de gestão individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde
Código SIORG: 2207
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Superintendência Estadual da FUNASA/ACRE
Denominação abreviada: SUEST-AC
Código SIORG: 2207
Código LOA: 36211
Código SIAFI: 255001
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; Federal,
Código CNAE: 8412-4/00
Estadual, Municipal
Telefones/Fax de contato: (068) 3223-2040
(068) 3223-2040
(68) 3223-2040-9999
E-mail: coreac.gab@funasa.gov.br
Página na Internet: http://www.funasa.gov.br
Endereço Postal: Avenida Antonio da Rocha Viana, nº 1584, Vila Ivonete, CEP: 69.914-560 – Rio
Branco – Acre. Logradouro.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 91, e
em conformidade com o que dispõe o Decreto n.º 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no
Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº. 1.776 de 8 setembro de 2003 que
aprova o regimento interno da Funasa.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Não se aplica à Suest
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Não se aplica à Suest
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
Não se aplica à Suest
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2.2. Qualificação da Superintendência Estadual
Nome do Superintendente Estadual
População do Estado
Nº. de Municípios abrangidos pela SUEST
População Indígena do Estado

José Carlos Pereira Lira

732.793 (estimativa IBGE/2010)
14
17.246 (SIASI)*
*No Dsei Alto Purus foram excluídas as populações dos Municípios Boca do Acre e Pauini, por fazerem parte do Estado do
Amazonas. Também foram excluídas as aldeias Marmelinho, Paxiúba, Pedreira, Barrinha e Barrinha Central, por estarem no Estado
de Rondônia.

Nome do Dsei
População Indígena abrangida pelo Dsei
Número de Pólos-Base
Número de Casai
Número de Aldeias
Etnias Indígenas

Dsei Alto Rio Purus

Nome do Dsei a que pertence

Dsei Alto Rio Juruá

População Indígena abrangida pela SUEST

11.915 (SIASI)

Número de Pólos-Base

07

Número de Casai
Número de Aldeias

01
114

Etnias Indígenas

Katukina, Jaminawa arara, Arara, Apolima Arara,
Ashaninka, kulina, Kampa, Kaxinawá, Madija, Nawa,
Shanenawa,Yauanawá, Poyanawa, Nukini,Kontanawa.

9.105 (SIASI)
06
01
116
Jaminawa, Manchineri, Madija, Kaxinawá, Kaxarari,
Jamamadi e Apurinã.
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA DA UNIDADE.
3.1

Responsabilidades institucionais da unidade

A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação Nacional de Saúde assumiu, no
período de 1999 a 2010, a responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos
indígenas, promovendo uma ampla e profunda estruturação institucional para dar conta de tamanho
desafio.
No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças
institucionais nessa área, com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que cria
a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e transfere a gestão do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, competência até então da Funasa, para o Ministério da Saúde.
Cabe a Funasa, no período de transição de 180 dias, assegurar todo o apoio administrativo
necessário, para que não ocorra prejuízo das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas.
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma
das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações
de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por
formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.
As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle
de doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico
em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas
extrativistas.
Na área de Engenharia de Saúde Pública, a Funasa detém a mais antiga e contínua experiência em
ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos,
ambientais e sociais.
A Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da
mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de
saneamento básico e ambiental.
Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios de até
50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis.
ÁREAS 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. Entre as ações a serem
desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de agravos gestão a construção e ampliação
de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da implantação de melhorias
sanitárias domiciliares. 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.
3.2

Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

A FUNASA busca desenvolver ações por meio do abastecimento de água potável, coleta de
resíduos sólidos e drenagem urbana para o controle de doenças transmissíveis, com a finalidade de
melhorar as condições de vida da população urbana e rural.
As ações de saneamento para as comunidades cujos indicadores de saúde denotam a presença
de enfermidades causadas pela falta e ou/ da inadequação de saneamento é direcionada através da
FUNASA, que atua apoiando técnica e ou/ financeiramente o desenvolvimento de ações de
saneamento nos municípios a partir de critérios epidemiológicos e ambientais em saúde, voltados
para a promoção á saúde e para a prevenção e controle de doenças e agravos, com destaque para a
redução da mortalidade infantil.
O desenvolvimento das ações de saneamento é realizado em parceria com órgãos e entidades
públicas e privadas, prestando assistência técnica e ou financeira para a realização das ações de
saneamento na saúde á seguir:
 Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo, assegurar a
redução e controle de diarréias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, hepatite,
conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifóide, esquistossomose e
malária. A água potável contribui para prevenção de doenças de veiculação hídrica e
consiste em um Sistema de Abastecimento de Água, podendo ser concebido e projetado
para atender a pequenos povoados ou a grandes cidades, variando nas características e no
porte de suas instalações. Caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação de
sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e fornecimento á população em
quantidade compatível com as necessidades da população, para fins de consumo
doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.
 A coleta regular, acondicionamento e destino final bem equacionado do lixo diminuem a
incidência de casos de peste, febre amarela e dengue, toxoplasmose, leishmaniose,
cisticircose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifóide.
 Drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para eliminação de vetores
tipo da malária, diarréias, verminoses, esquistossomoses, cisticircose e teníase.
 Melhorias sanitárias Domiciliares estão diretamente relacionadas com a redução de
doença de Chagas, esquistossomose, diarréias, verminoses, escabioses, tracoma e
conjuntivites.
Investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgotos, diminui a incidência
de doenças e internações hospitalares e evita o comprometimento dos recursos hídricos do
município. Com o crescimento desordenado das cidades, no entanto, as obras de saneamento têm se
restringido ao atendimento de emergências: evitar o aumento do número de vítimas de desabamento,
contornar o problema de enchentes ou controlar epidemias.
O saneamento é de responsabilidade do município. No entanto, em virtude da falta de mão de
obra qualificada e dos custos envolvidos, algumas das principais obras sempre foram administradas
por órgãos estaduais ou federais e quase sempre restritas a soluções para o problema como
enchentes.
As ações da Superintendência Estadual são desenvolvidas através de fiscalização in locu,
acompanhamento e aprovação dos convênios celebrados pela FUNASA/Presidência.
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3.3

Subações sob a responsabilidade da UJ
 SANEAMENTO AMBIENTAL

Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0122
Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com
vistas à universalização.
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - Ministério das
Responsável: José Raimundo Machado dos Santos – Funasa
Cidades
Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em
periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 20 AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de
abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos
padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades de
fluoretação da água.
Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema ou
solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais
e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento de ações de
vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Apoio ao Controle da Qualidade da água para Consumo Humano em áreas Indígenas e Assentamentos
com sistema de abastecimento de água no Estado do Acre.
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Analisar 07 projetos de implantação e
Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água em aldeias
indígenas de exercícios anteriores.
Realizar 07 visitas de acompanhamento
de Convênios de Exercícios anteriores.

Projeto analisado

Visita técnica de
acompanhamento
de
exercícios
anteriores realizada
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

07

10

142,85

Unid

07

06

85,71

Análise Crítica:
Foram analisados um total de 10 projetos de Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água em Aldeias Indígenas de exercícios anteriores: Aldeia Pedreira, Paxiúba e
Barrinha (Vila Extrema); Aldeia Morada Nova, Paroá I e Grupo Natal (Feijó); Aldeia Belo Monte;
Aldeia Barão e Ipiranga. Com relação as visitas realizadas de exercícios anteriores foram num total de
6 visitas de Convênios anteriores: 4 visitas no CV 2812/05 (Rio Branco) e 02 visitas CV001/2010
(Termo de Cessão - Funasa - Deas).
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Identificação da Ação
Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes.
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para o
fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos de saneamento ambiental de estados e
municípios.
Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, associações e instituições
públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de
novas tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de perdas, de fomento à
capacitação, de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de elaboração de plano diretor
de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho ambiental em um processo cíclico, em
que os atores envolvidos revêem e avaliam, periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados,
de modo a identificar oportunidades de melhorias.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan

Identificação da subação
Denominação: Fomento a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Apoiar tecnicamente 04 municípios com a
elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico.
Analisar
04
diagnósticos
participativos dos PMSB

técnico-

Participação em 4 reuniões dos comitês de
coordenação de elaboração do PMSB em
caráter orientativo.

Municípios
Apoiados

Unid.

04

04

100

Diagnósticos
analisados

Unid

04

04

100

Participação em
reuniões

Unid.

04

0

0

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
Os projetos apoiados tecnicamente e analisados foram: Feijó - CV 0257/09, Jordão - CV
0258/09, Mancio Lima - CV 0259/09 e Tarauacá - CV 0260/09, no entanto, as reuniões não foram
realizadas tendo em vista que as mesmas só acontecerão após a aprovação dos projetos, que se
encontram ainda com impeditivos que inviabilizam a aprovação.
Identificação da Ação
Denominação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de
comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e controle de
doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental.
Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental financiados junto
aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em efetiva
melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento ambiental
implementada nos municípios de até50.000 habitantes, nos projetos das áreas metropolitanas e em áreas especiais
(assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e sustentável nas
comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos serviços a que têm
direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a
parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e não governamental. Com essas ações, esperamse iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico qualificado, por intermédio das
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ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a
importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio técnico aos
profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para a elaboração, execução,
acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente; ampliação do
Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se torne
gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das ações permanentes de Comunicação e
Educação em Saúde a outros projetos sociais / comunitários visando estimular a participação, controle e inclusão sociais,
geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes locais para o desenvolvimento de ações
permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de recursos humanos às Assessorias de Comunicação
e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e
insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o
cumprimento das ações propostas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Fomento à Educação em Saúde voltada para saneamento ambiental(PAC, não PAC e PESMS) em
municípios do Estado do Acre.
Unidade
Exercício 2010
Meta
Produto
de
Realizado/
Programado Realizado
Programado %
Medida
1.Implantação e ou implementação de ações de educação em
saúde em municípios conveniados com recursos do PAC.

Município
beneficiado

Unid.

10

20

200%

2. Apoiar os municípios na implantação/implementação dos
Núcleos de Educação em Saúde nos municípios atendidos
com recursos da Funasa.

Município
apoiado

Unid.

2

3

150%

3. Apoiar os municípios conveniados com a Funasa, para
implantação e/ou implementação de ações de Educação em
Saúde e Mobilização Social (outros recursos não PAC).

Município
apoiado

Unid.

9

20

222 %

4. Sensibilizar e apoiar técnicos e gestores municipais para
implantação/implementação de ações e projetos de Educação
em Saúde, em caráter permanente, nos municípios
conveniados com a Funasa contemplados com recursos do
PAC.

Município
beneficiado

Unid.

10

20

200%

3

0
4

100%

17

188%

5. Apoiar os municípios a beneficiarem as comunidades de
áreas especiais (ribeirinhos, extrativistas e assentados) com
ações de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Município
beneficiado

Unid.

6.Apoiar tecnicamente, por meio dos Núcleos Inter-setoriais
de Cooperação Técnica (NICT), os municípios na elaboração
dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)

Município
apoiado

Unid.

4

7. Apoiar os municípios no encerramento referente ao
Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social –
Pesms nos convênios celebrados com a Funasa anteriores a
2006.

Município
beneficiado

Unid.

09

0

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica: As metas realizadas apresentam na maioria percentual acima de 100%, tendo
em vista que foram visitados os 20 municípios, porém essas orientações se deram somente em uma
visita, pois houve redução na liberação de diárias. Com isso não pudemos ter uma avaliação real da
implantação dos 03 (três) núcleos de Educação em Saúde nos municípios e não tivemos como avaliar a
implementação das ações de educação em saúde dos municípios nos convênios celebrados com a
Funasa.
Quanto aos convênios de exercício anteriores a 2006, somente 17 municípios possuíam ainda o
PESMS - Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social sem execução e/ou em fase de
prestação de contas.
Foram analisados pelo NICT, 04 (quatro) projetos para a elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico. Devido algumas correções, serão aprovados em março/2011.
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Identificação da Ação
Denominação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e
controle de doenças e agravos.
Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos domicílios e
eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Inclui a construção de módulos sanitários, banheiro, privada,
tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa,
lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São consideradas
coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais condominiais, tanque séptico, etc.
Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação ou Ampliação das Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos
no Estado do Acre
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Analisar 01 projeto de Implantação de
Melhorias San. Dom. para Prevenção e
Cont. de Agravos de exercícios anteriores.

Projeto analisado

Unid.

1

0

0

Realizar 01 visita preliminar de Convênios
de exercícios anteriores.

Visita técnica
preliminar realizada

Unid.

1

0

0

Realizar 03 visitas de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica de
acompanhamento
de exercícios
anteriores realizada

Unid

3

18

600

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
Não foi analisado o projeto programado, tendo em vista que o PAC0054/08 Tarauacá o Projeto
não foi apresentado. Não foi realizada a visita preliminar, tendo em vista que as obras do PAC0331/07/
Jordão e PAC 0330/07 Capixaba não foram iniciadas.
Além do PAC, foram feitas visitas dos 18 seguintes convênios e/ou emendas de exercícios
anteriores: 0230/07, 0187/07 e 0241 Manoel Urbano - 0160/06, 2247/06 e 0324/06 Porto Acre - 2743/06
Plácido de Castro - EP 0243/07 Rodrigues Alves - 2249/06 Mâncio Lima - 0243/07 Rodrigues Alves 0163/06 Xapuri - 0040/09 Brasiléia - 0156/06 Capixaba - 0164/01 Xapuri - 0055/06 0314/06 0238/07 e
0150/08 Brasiléia. As subações superaram de forma significativa a expectativa, tendo em vista que o
produto engloba tanto o PAC como convênios de exercícios anteriores.
Identificação da Ação
Denominação: 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até
50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado visando à
prevenção e ao controle de doenças e agravos.
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, contemplando a
elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de distribuição e estação
de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
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Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria dos Sistemas Públicos de abastecimento de água em municípios de até 50 mil
habitantes no Estado do Acre
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Programado %

Analisar 15 projetos de Implantação e
Melhoria
de
Sistemas
Públicos
de
Abastecimento de Água relativos a exercícios
anteriores.

Projetos
analisados

Unid

15

15

100

Realizar 15 visitas preliminares de Convênios
de Implantação e Melhoria de Sistema de
Abast. De Água, relativas a exercícios
anteriores.

Visita
preliminar
realizada

Unid

15

0

0

Realizar 29 visitas de acompanhamento de
obras de Implantação e Melhoria de Sistemas
Públicos de Abastecimento de Água, relativas
a exercícios anteriores.

Visita Técnica
realizada

Unid

29

13

44,82

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
Projetos analisados: PAC ano 2009: 0637( Acrelândia) - 0594( Bujari) - 1086 (Capixaba) - 0638(
Feijó) - 0786 (Jordão) - 0709 (Marechal Thaumaturgo) - 0639( Mâncio Lima )- 0640 (Manuel Urbano) 0641( Plácido de Castro) - 0642( Porto Acre) - 0644 (Rodrigues Alves) - 0658 (Tarauacá )- 0657 (Sena
Mandureira) - 0655 (Santa Rosa) e 0899/08 Plácido. As visitas PRELIMINARES não foram realizadas
devido a projetos deficientes, comprometendo assim a aprovação do pleito. Foram realizadas, somente,
13 visitas de acompanhamento de obras de implantação e melhorias de Sistema de Abastecimento de
Água, relativas a exercícios anteriores: PAC 2084/08 (Assis Brasil) - PAC 0005/07 (Manoel Urbano) PAC 0001/07(Capixaba) - PAC 0002/07(Feijó) - PAC 0004/07(Mancio Lima) - PAC
0894/07(Rodrigues Alves) - PAC 0003/07 (Jordão) - CV 0164/01 (Xapuri, Epitaciolândia) - EP 2628
(Cruzeiro do Sul) - CV 0323/06 (Marechal Thaumaturgo) - EP 0235/07 (Marechal Thaumaturgo) - CV
0321/06 (Mâncio Lima).
Alguns Convênios de exercícios anteriores aprovados não foram visitados tendo em vista que a
Convenente ainda não iniciou as obras, tais como: PAC 0900/08 (Acrelândia) - PAC 0901/08 (Bujari) PAC 0897/08 (Porto Acre) - PAC 0007/07 (Santa Rosa) - PAC 0895/08 (Sena Madureira) - PAC
0008/07 (Tarauacá). Ressalto que o resultado do produto deu aquém do esperado, tendo em vista que o
montante de 29 estava englobando os 15 projeto de 2009 mais os 14 projetos de água de exercícios
anteriores.
Identificação da Ação
Denominação: 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até
50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário
adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos.
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a
elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora e estação de
tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
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Identificação da subação
Denominação: Implantação dos sistemas públicos de sistema de esgotamento sanitário em municípios de até 50 mil
habitantes no Estado do Acre.
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Analisar 2 projetos de
Implantação e
Melhoria de Sistema Público de Esgotamento
Sanitário de exercícios anteriores.

Projetos
analisados

Unid.

2

2

100

Realizar 2 visitas preliminares de Convênios
de exercícios anteriores.

Visita técnica
preliminar
realizada

Unid

2

0

0

Realizar 2 visitas de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores

Visita técnica de
acompanhament
o realizadas

Unid

2

2

100

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Critica:
Projetos analisados: PAC ano 2009: 0896 Feijó, Capixaba - 1086/08. As visitas
PRELIMINARES não foram realizadas devido a projetos deficientes. Acompanhamento de Convênios
de exercícios anteriores: CV2673/05 (Plácido de Castro) e CV0319/06 (Cruzeiro do Sul).
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 1287
Denominação: Saneamento Rural
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e
condicionantes de saúde da população.
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais.
Gerente: Faustino Barbosa Lins Filho - Funasa
Responsável: José Raimundo Machado dos Santos - Funasa
Público Alvo: População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500
habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta.

Identificação da Ação
Denominação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas
Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500
Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos.
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de quilombos e áreas
extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e
as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de
saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.
Descrição: Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e
projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação
de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantação de melhorias sanitárias
domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de oficina municipal de saneamento,
compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação plena.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares em Áreas Rurais, em Áreas Especiais
(Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500 habitantes no Estado do Acre.

Meta

Unidade

Exercício 2010
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Produto

de Medida Programado Realizado

Realizado/
Programado %

Analisar 19 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da reforma
agrária(relativos aos pleitos de 2010).

Projeto Analisado

Unid.

19

0

0

Analisar 04 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da reforma
agrária referente a exercícios anteriores.

Projeto Analisado

Unid.

4

4

100

Unid.

4

4

100

Unid.

1

0

0

Realizar 04 visita preliminar de Convênios
Visita técnica
de exercícios anteriores.
preliminar realizada
Realizar 01 visita de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores

Visita técnica de
acompanhamento
de exercícios
anteriores realizada

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
Os 19 projetos de saneamento ambiental em assentamento da reforma agrária, pleitos de 2010,
não foram analisados, tendo em vista que os mesmos ainda estão passando por um processo licitatório.
A empresa vencedora do certame elaborará o projeto básico para posterior análise e aprovação desta
divisão.
Foram analisados e visitados 04 Convênios de exercícios anteriores: Assis Brasil 2085/08 Brasiléia 2086/08 - Capixaba 2087/08 - Xapuri 2088/08.
Não foi acompanhado 01 Convênio de exercício anterior (Xapuri - reserva extrativista
CV2339/05), pois o mesmo se encontra na fase de Prestação de Contas Final.
Identificação da Ação
Denominação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da morbimortalidade
por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias transmissíveis por dejetos e contribuir
para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas indígenas.
Descrição: Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e distribuição
de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento sanitário e rede de coleta;
melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques,
filtros, reservatórios de água e similares de resíduos sólidos).
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Simplificados de água e Melhorias Sanitárias para Prevenção e Controle de
Agravos em Áreas Indígenas no Estado do Acre.

Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Realizar 27 visitas de acompanhamento de 09 Visita técnica de
obras de Implantação e Melhoria de Sistemas acompanhamento
Simplificados de Água e Melhorias Sanitárias
de exercícios
em aldeias indígenas de exercícios anteriores
anteriores
(pleitos de 2009).
realizada

Unid.

27

0

0

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
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O cumprimento da meta física não foi alcançado, tendo em vista que o Contrato destas obras
foi rescindido (Contrato nº 13/2009) e Processo Licitatório anulado (Concorrência nº 02/2009 do
Processo: 25106.012.110/2009-11).
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 8007
Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e
rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais.
Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos,
com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da
inclusão socioeconômica de catadores
Gerente: Silvano Silvério da Costa – Ministério do Meio
Responsável: José Raimundo Machado dos Santos - Funasa
Ambiente
Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físicoambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas.

Identificação da Ação
Denominação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de
até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico
(RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos
sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais
carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência
da dengue.
Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final
e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços
de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com
população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será
implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação
de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para
acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV
instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio
financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento
e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de
chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. c) unidades de
tratamento - triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades
de tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis,
materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da
unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas degradadas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios do Estado do Acre.
Exercício 2010
Unidade de
Meta
Realizado/
Produto
Medida
Programado Realizado

Realizar
06
visitas
de
acompanhamento de Convênios de
Exercícios anteriores

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores realizada

Unid.

06

02

Programado %

33,33

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
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Visitas realizadas: Jordão 2742/05 - Mâncio 0709/06 - A meta não foi atingida tendo em vista
que a Convenente ainda não licitou objeto do convênio, atrasando assim o cronograma de visitas.
Convênios ainda para licitar: Mâncio Lima 0240/07 - Thaumaturgo 0242/07 e Feijó 0229/07 e
0239/07.
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 1138
Denominação: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima Fluvial
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas
Objetivos Específicos: Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento
urbano e de uso e ocupação do solo.
Gerente: Francisco Campos de Abreu – Ministério da
Responsável: José Raimundo dos Santos - Funasa
Integração Nacional
Público Alvo: Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas à inundação periódica ou
erosão marinha.

Identificação da Ação
Denominação: 3383 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a Prevenção e Controle
da Malária.
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à prevenção e controle da malária,
em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana autóctone.
Descrição: Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, em municípios localizados em
área endêmica de malária com transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que visam contribuir para a
minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla intervenções por meio de obras de engenharia e/ou
manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis a proliferação do vetor. São financiáveis
ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e demais obras de melhoria do fluxo d'água, com
uso de tecnologias adequadas. Somente são financiadas intervenções em locais de criadouros do vetor transmissor da
malária, comprovados por meio de parecer entomológico e epidemiológico da área.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária em
municípios de até 50.000 no Estado do Acre.

Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade de
Realizado/
Medida Programado Realizado

Programado %

Analisar 01 projetos de Impl. e Melhoria
de Serv. de Drenagem e Manejo
ambiental de exercícios anteriores
Realizar 01 visita preliminar
Convênios de exercícios anteriores.

de

Realizar 04 visitas de acompanhamento
de Convênios de exercícios anteriores

Projeto analisado

Unid.

01

01

100

Visita técnica preliminar
Realizada

Unid.

01

01

100

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Unid

04

05

125

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
O projeto analisado e visitado: PAC-0255/07 Tarauacá. As visitas de acompanhamento de
exercícios anteriores foram: PAC 0253/07 Plácido - PAC 0252/07 Mâncio - PAC 0254 Rodrigues
Alves - 0795/07 e CONVÊNIO 1869/06 em Cruzeiro.
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23

Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0150
Denominação: Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista
Objetivos Específicos: Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução
de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade
brasileira em geral.
Gerente: Márcio Augusto Freitas de Meira – Ministério da
Responsável: Wanderley Guenka
Justiça
Público Alvo: Povos Indígenas
Identificação da Ação
Denominação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Combater a desnutrição na população indígena
Descrição: Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento adequado para
atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as especificidades etno - culturais.
Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental e
desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a inclusão das populações indígenas nos instrumentos
governamentais visando uma alimentação saudável e compatível com sua cultura.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Maurílio Bonfim de Melo
Unidade Executora: Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus – DSEI ARPU
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional na Áreas Indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

1.Alcançar
a
cobertura
de
Percentual de
acompanhamento do estado nutricional
crianças menores de
em 60% das crianças menores de 5 anos 5 anos acompanhadas
no DSEI ARPU
2.Alcançar
a
cobertura
de
Percentual de
acompanhamento do estado nutricional
gestantes
em 50% das gestantes no Dsei Arpu;
acompanhadas
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

%

60

26,54

44,23

%

50

36,35

72,7

Análise Crítica:
A meta mínima sugerida pelo Desai de 60% para crianças e 50% para gestantes infelizmente
não foi atingida por diversos motivos. De início pode-se mencionar a freqüência das equipes em área,
pois as mesmas não realizam viagens todos os meses já que os rios não são trafegáveis o ano inteiro.
Desta forma, em vários pólos a vigilância não é feita mensalmente e muitas vezes as crianças e
gestantes também não estão nas aldeias. Em alguns locais os AIS colaboram e são capacitados, porém
a maioria não é. Apesar de em 2010 ter existido distribuição de mais balanças não foi suficiente para
alcançar a meta. Sendo assim, torna-se indispensável a capacitação dos AIS para que os mesmos
colaborem e também que seja feita aquisição de mais balanças.
Identificação da Ação
Denominação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas.
Descrição: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível médio e superior; aquisição
de insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de
saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e passagens; manutenção dos postos de
saúde, dos pólos base e das casas de saúde do índio - CASAI (gêneros alimentícios, materiais de expediente, de limpeza e
de higiene). Acompanhamento e supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção
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de publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde indígena;
qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior para execução de ações de saúde para a população
indígena; capacitação de lideranças indígenas para atuação como agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para
atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEI; realização de educação continuada para as EMSI; capacitação
de operadores do SIASI e monitores do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos do DSEI em vigilância
em saúde; capacitação para o uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e aplicação
de ferramentas informatizadas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Maurílio Bonfim de Melo
Unidade Executora: Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus – DSEI ARPU
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Capacitação de Profissionais e Controle Social na Área da Saúde Indígena
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Promover a participação em eventos de
Participação em
capacitação de profissionais que atuam na
eventos
saúde indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de Reunião realizada
Conselho local de Saúde Indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de Reunião realizada
Conselho Distrital de Saúde Indígena;
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

Unid

8

7

87,5

Unid

2

5

250

Unid

2

2

100

Análise Crítica:
No primeiro semestre de 2010 os profissionais estiveram envolvidos em eventos de
DST/HIV/AIDS e Hepatites virais, AIDIPI, Tuberculose ( evento estadual ) já no segundo semestre os
profissionais estiveram envolvidos em eventos de Tuberculose ( com técnicos vindos do DESAI ),
Assistência farmacêutica, H1N1 e mortalidade infantil. Considerando a quantidade de profissionais
envolvidos em saúde indígena e as diversas áreas, pode-se afirmar que houve poucos eventos neste
sentido.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Investigar 100% dos óbitos infantis

% de óbitos
investigados
Realizar pelo menos 4 consultas de pré-natal
% de gestantes
em 60% das gestantes;
com 4 consultas
ou mais
40% das mulheres na faixa etária de 25 a 59
% de mulheres
anos com exame de PCCU realizado
examinadas
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

Programado %

%

100

100%

100

%

60

67,73%

112,88

%

40

53,85%

134,62

Análise Crítica:
Na Gestão de 2010, as metas que foram pactuadas pelo DSEI, foram alcançadas com uma boa
margem, apesar das dificuldades das EMSI entrarem em área devido a seca dos rios e algumas vezes
por questões de logística, obtivemos um resultado satisfatório para as metas pactuadas por este DSEI
ARPU. Mostrando assim, a responsabilidade e dedicação para com os trabalhos desenvolvidos, pela
Equipes Multidisciplinares em Saúde Indígena.
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Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Assistência Farmacêutica para o Subsistema de Saúde Indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Registrar 100% de materiais farmacológicos
Movimentações
no SISCOESC.
registradas
Capacitar, no mínimo, 1 profissional de cada
Profissionais
pólo-base.
capacitados
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

Programado %

%

100

0

0

Unid

12

0

0

Análise Crítica:
O Farmacêutico do DSEI ARPU – Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus - não
foi capacitado no SISCOESC (Sistema de Controle de Estoque e Consumo de Medicamentos). Sendo
assim, o mesmo não implantou este sistema de controle de medicamentos nos pólos-base.
Identificação da subação
Denominação: Implantação da Vigilância Ambiental em área indígena / fatores biológicos em áreas indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Designar um responsável técnico para atuar
Responsável
na Vigilância Ambiental;
técnico designado
Realizar diagnóstico epidemiológico das
Diagnóstico
doenças/agravos transmitidos por vetores e
realizado
antropozoonoses (Leishmaniose, Raiva e
Acidentes por Animais Peçonhentos);
Elaborar plano de ação com base no
Plano elaborado
diagnóstico realizado.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

1

0

0

Unid

1

0

0

Unid

1

0

0

Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de atenção à saúde bucal para a população indígena
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Atingir a média de 1,5 procedimentos
Média de
odontológicos assistenciais básicos no DSEI
procedimentos
ARPU.
alcançada
Ampliar em pelo menos 10% o número de
Nº de consultas
consultas programadas
realizadas
Ampliar em pelo menos 10% a conclusão de Nº de tratamentos
tratamento odontológico básico
concluídos
Ampliar em pelo menos 10% a cobertura
Média de
média de escovação bucal supervisionada
cobertura
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

1,5

0,35

23,3

%

10

0

0

%

10

0,20

2

%

10

10

100

Análise Crítica:
As metas não foram alcançadas devido a duas razões principais. 1ª - Os Pólos base de Manuel
Urbano e Pauiní permaneceram o ano todo sem dentista. O Pólo base de Assis Brasil e Boca do Acre
apesar de terem em sua EMSI os dentistas não tinham os equipos odontológicos portáteis funcionando.
2ª - O PBS para aquisição de material de instrumental odontológico apresentado em abril de 2010 não
foi concluído até o final do exercício. Além destes empecilhos tivemos problemas também com as
pactuações feitas com as prefeituras que deveriam destinar um montante de recursos suficientes para a
aquisição dos insumos odontológicos e isso não foi cumprido. Para melhorar as metas teremos que
agilizar as aquisições, tanto de insumos, como de equipamentos, pelas CORE‟s ou centralizá-las por
Brasília, assim como é feito com as escovas, creme dental e fio dental. A razão principal de não
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mantermos profissionais, principalmente médicos e dentistas nos pólos base, é a remuneração pouco
atrativa, portanto faz-se necessário rever estes salários para conseguirmos atrair esses profissionais.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

1.Testar 70% de gestantes para HIV
2.Testar 70% de gestantes para Sífilis

3. Realizar sorologia em 70% de gestantes
para hepatites Virais;

4.Testar pelo menos 40% dos parceiros das
gestantes para HIV, Sífilis e Hepatites virais
5.Testar 80% dos indivíduos que
apresentarem sintomatologia para HIV, TB,
Toxoplasmose, Hepatite e Leishmaniose
6.Informar 100% dos casos de HIV, AIDS e
Hepatites virais diagnosticados, no SIASI
7.Tratar 100% dos casos de DST
diagnosticados por meio da abordagem
sindrômica.
8.Ampliar em 20% a disponibilização de
preservativos.

% de gestantes
testadas para HIV
% de gestantes
testadas para
Sifilis
% de gestantes c/
sorologia
realizada p/
hepatites virais
% de parceiros
testados
% de indivíduos
testados
% de casos
informados
% de casos
tratados

Nº de
preservativos
disponibilizados
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

%

70

10

14,28

%

70

10

14,28

%

70

10

14,28

%

40

0

0

%

80

100

125

%

100

100

100

%

100

100

100

Unid

36.000

49.056

136,2

Análise Crítica:
Algumas metas foram possíveis de alcançar já outras se tornaram difíceis principalmente nos
casos das gestantes. É válido comentar, que para algumas patologias em vários pólos não houve casos
novos nem suspeitos para HIV, AIDS e hepatites virais.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de controle da Malária em área indígena
Meta

Produto

Reduzir em 15% o número de casos de
malária da população indígena no DSEI
ARPU.
Realizar busca ativa em 100% das aldeias
que apresentarem casos suspeitos

Número de casos

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Tratar 100% dos casos confirmados

% de aldeias com
busca ativa
realizada
% de casos
tratados

Unid

315

126

40

%

100

100

100

%

100

100

100

Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
A meta foi atingida e a redução dos casos de malária foi de 66,04%. O que motivou tal resultado
foi a estrutura existente para trabalhar como: transporte, pessoal e equipamentos. Fato que não existiu no
ano de 2009.
Identificação da subação
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Denominação: Implementação de Ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas áreas indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Realizar busca ativa de sintomáticos % de aldeias com
respiratórios em 100% das aldeias com
busca realizada
registros de casos novos
Realizar TDO em 50% dos casos
% de casos com
diagnosticados
TODO realizado
Alcançar 90% de cura dos casos de
% de cura
Tuberculose diagnosticados
alcançado
Realizar busca ativa da hanseníase em 100% % de aldeias com
das aldeias que apresentarem registro de
busca ativa
casos.
realizada
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010.

Programado %

%

100

100

100

%

50

100

200

%

90

100

111,11

%

100

100

100

Análise Crítica:
Pode-se afirmar que as metas acerca do programa de Tuberculose foram satisfatórias.
Identificação da subação
Denominação:Implementação de Ações de imunização nas aldeias
Meta

Produto

Alcançar no mínimo 70% de pessoas com
esquema vacinal completo

% de Cobertura
Vacinal
Alcançada
% de Cobertura
Vacinal
Alcançada
% de Cobertura
Vacinal
Alcançada
% de Cobertura
Vacinal
Alcançada

Alcançar no mínimo 80% de cobertura
vacinal para as vacinas tetravalente ou
Pentavalente e VOP em menores de 1 ano
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Hepatite B e tríplice
viral na faixa etária de 1 a 4 anos
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Dupla Adulto e
tríplice viral, para as mulheres em idade
fértil (10 a 49anos)
Ampliar para no mínimo 2 o número de
entrada de equipes de vacinação nas aldeias
de difícil acesso
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Número de
entradas

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
Programado Realizado
Programado %
de Medida
%

70

74

105,71

%

80

57

71,25

%

85

98,60

116

%

85

96,40

113,41

Unid

2

3

150

Análise Crítica:
O Item da cobertura vacinal nas vacinas Tetravalente e Pólio oral - não foi alcançado por razões
que, o tempo de intervalo das vacinas é preconizado no período de 2 meses...e muitas das vezes
algumas viagens da EMSI dura até 40 dias, para percorrer todas as aldeias, e ainda quando chegam no
pólo, tem que consolidar as informações e encaminhar ao DSEI, para tanto a logística das viagens em
determinados momentos não dá tempo, para obedecer o prazo estimado entre as doses das mesmas.
Sendo assim, perde-se o prazo entre elas, outras, quando a EMSI chega às aldeias, as famílias não se
encontram, para realizar a imunização das crianças no tempo esperado. Também convém mencionar a
situação climática regional, que no período de seca dos rios, fica intrafegável (aldeias de difícil
acesso), só sendo possível a chegada da equipe através de helicóptero (operação gota).
Identificação da subação
Denominação: Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Enviar no mínimo, 01 (um) lote mensal para

Dsei com lotes

Unidade

01

01

100
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alimentação do SIASI
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

enviados

Análise Crítica:
Os lotes foram enviados a casa 02 meses visto que mensalmente torna-se inviável para este Dsei
já que as equipes permanecem um mês em área realizando atendimentos, ações dos programas e quando
retornam das aldeias alimentam o SIASI com as informações. Assim, foram enviados durante o
exercício de 2010, seis lotes.


DSEI ALTO RIO JURUÁ

Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0150
Denominação: Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista
Objetivos Específicos: Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução
de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade
brasileira em geral.
Gerente: Márcio Augusto Freitas de Meira – Ministério da
Responsável: Wanderley Guenka
Justiça
Público Alvo: Povos Indígenas

Identificação da Ação
Denominação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Combater a desnutrição na população indígena
Descrição: Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento adequado para
atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as especificidades etno - culturais.
Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental e
desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a inclusão das populações indígenas nos instrumentos
governamentais visando uma alimentação saudável e compatível com sua cultura.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Francisco Correia de Araújo
Unidade Executora: Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá – DSEI ARJU
Fonte: Sigplan

Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional na Áreas Indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

1.Alcançar a cobertura de acompanhamento
do estado nutricional em 50% das crianças
menores de 5 anos no DSEI ARJU

Percentual
de
crianças menores
de
5
anos
acompanhadas
2.Alcançar a cobertura de acompanhamento Percentual
de
do estado nutricional em 60% das gestantes gestantes
no Dsei Arju;
acompanhadas
Implantar a vigilância das DANT no Dsei Dsei
com
ARJU
vigilância
implantada
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Programado %

%

50

67,3

134,6

%

60

55,20

92

%

80

70

87,50

Análise Crítica:
No que se refere à vigilância nutricional. As ações de acompanhamento e desenvolvimento das
crianças < de 5 anos. Os resultados esperados alcançaram níveis acima do que fora programado. Atribuise à freqüência e permanência das EMSI nas aldeias, através de atividades, de pesagem e medição
destas. Quanto ao percentual do acompanhamento das grávidas ser menor do que o esperado, deve-se
considerar que mesmo com a freqüência das EMSI em área, para se alcançar o desejado é preciso
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realizar no mínimo 4 consultas de pré-natal. Referente à implantação da vigilância das DANTs
alcançou-se 70%. A EMSI estar realizando Buscas Ativa de casos de diabéticos, além do monitoramento
aos hipertensos.
Identificação da subação
Denominação: Capacitação de Profissionais e Controle Social na Área da Saúde Indígena
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Promover a participação em eventos de
Participação em
capacitação de profissionais que atuam na
eventos
saúde indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de Reunião realizada
Conselho local de Saúde Indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de Reunião realizada
Conselho Distrital de Saúde Indígena;
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

Unid

250

0

0

Unid

2

0

0

Unid

2

0

0

Análise Crítica:
Com relação às capacitações programadas para o exercício de 2010, lamentavelmente não foi
realizada nenhuma. O setor do controle social elaborou os projetos em tempo hábil, porém, por
questões burocráticas os recursos financeiros não foram empenhados a tempo, ocasionando o não
cumprimento das metas estabelecidas.

Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Investigar 100% dos óbitos infantis

% de óbitos
investigados
Realizar pelo menos 4 consultas de pré- % de gestantes com 4
natal em 60% das gestantes;
consultas ou mais
40% das mulheres na faixa etária de 25 a
% de mulheres
59 anos com exame de PCCU realizado
examinadas
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

Programado %

%

100

100

100

%

60

75

125

%

40

45

112,5

Análise Crítica:
Os resultados desta meta foram além do que estava programado, devido ao bom desempenho das
EMSI em área. Devem-se considerar as freqüentes entradas e o tempo de permanência de no mínino 20
dias em campo, realizando atividades de atenção primária e básica de saúde junto às comunidades
indígenas, inclusive, envolvendo e orientando os AIS no exercício de seu papel na aldeia.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de Assistência Farmacêutica para o Subsistema de Saúde Indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado

Programado %

Registrar
100%
de
materiais
Movimentações
farmacológicos no SISCOESC
registradas
Capacitar, no mínimo, 1 profissional de
Profissionais
cada pólo-base
capacitados
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

%

100

100

100

Unid

07

0

0

Análise Crítica:
Em se tratando do funcionamento do sistema SISCOESC, está implantado na sede do DSEI onde
é feito o controle dos fármacos. Quanto à capacitação dos profissionais, não houve capacitação, devido à
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instabilidade do DSEI em decorrência da transição da saúde indígena. No exercício de 2011 pretendemse capacitar no mínimo 60% desses profissionais.
Identificação da subação
Denominação: Implantação da Vigilância Ambiental em área indígena / fatores biológicos em áreas indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Designar um responsável técnico para Responsável técnico
atuar na Vigilância Ambiental;
designado
Realizar diagnóstico epidemiológico das Diagnóstico realizado
doenças/agravos transmitidos por vetores
e antropozoonoses (Leishmaniose, Raiva
e Acidentes por Animais Peçonhentos);
Elaborar plano de ação com base no
Plano elaborado
diagnóstico realizado.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Programado %

Unid

1

0

0

Unid

7

0

0

Unid

1

0

0

Análise Crítica:
As metas 01 e 02 não foram alcançadas tendo em vista que o técnico indicado para responder
pelo Programa não recebeu capacitação para atuar na área. A capacitação estava prevista para julho de
2010, no entanto, não foi realizada. Talvez devido o período de transição da saúde indígena da
FUNASA para a SESAI tenha implicado na agenda de trabalho a ser cumprida no nível central.
Espera-se que em 2011 aconteça a capacitação desses profissionais. Em se tratando de doenças
tropicais, a Vigilância Ambiental precisa ser estruturada e entrar em funcionamento, sendo que o
primeiro passo é a capacitação.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de atenção à saúde bucal para a população indígena
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Atingir a média de 1,5 procedimentos
Média de
odontológicos assistenciais básicos no
procedimentos
DSEI ARPU.
alcançada
Ampliar em pelo menos 10% o número Número de consultas
de consultas programadas
realizadas
Ampliar em pelo menos 10% a
Número de
conclusão de tratamento odontológico
tratamentos
básico
concluídos
Ampliar em pelo menos 10% a cobertura
Média de cobertura
média
de
escovação
bucal
supervisionada
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

1,5

%

10

%

10

%

10

4

266,66

30

300

12

120

35

350

Análise Crítica:
A meta de cobertura das ações da saúde bucal programadas para o exercício de 2010 foi um
percentual mínimo dado a complexidade na execução dessas ações, o custo benefício e a logística das
equipes de odontologia, levando em conta a localização das aldeias no espaço geográfico de longas
distâncias e difícil acesso, principalmente na época da seca dos rios e igarapés. Apesar dos fatores
expostos, pode-se considerar que os resultados foram positivos, pois mesmo sendo uma parcela pequena
da população indígena, esta recebeu este benefício que implica na melhoria da assistência à saúde. Para
2011, pretende-se melhorar esses indicadores.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS
Meta
Unidade

Exercício 2010

31

Produto
1.Testar 100% de gestantes para HIV
2.Testar 100% de gestantes para Sífilis
3. Realizar sorologia em 100% de
gestantes para hepatites Virais;

% de gestantes
testadas para HIV
% de gestantes
testadas para Sifilis
% de gestantes c/
sorologia realizada p/
hepatites virais
% de parceiros
testados

4.Testar pelo menos 60% dos parceiros
das gestantes para HIV, Sífilis e
Hepatites virais
5.Testar 100% dos indivíduos que
% de indivíduos
apresentarem sintomatologia para HIV,
testados
TB,
Toxoplasmose,
Hepatite
e
Leishmaniose
6.Informar 100% dos casos de HIV,
% de casos
AIDS e Hepatites virais diagnosticados,
informados
no SIASI
7.Tratar 100% dos casos de DST
% de casos tratados
diagnosticados por meio da abordagem
sindrômica.
8.Ampliar em 20% a disponibilização de
Nº de preservativos
preservativos.
disponibilizados
Fonte: Plano Operacional da Suest - Acre/2010

de Medida Programado Realizado

Realizado/
Programado %

%

100

90

90

%

100

60

60

%

100

60

60

%

60

50

83,33

%

100

100

100

%

100

0

0

%

100

100

100

Unid

36.000

36.000

100

Análise Crítica:
Relativo às metas para portadores de Tuberculose com teste rápido para HIV, foi possível a
realização devido ao número de pacientes ser um percentual pequeno em relação ao universo da
população indígena. Bem como ao empenho do responsável do Programa na execução das ações. Com
relação à patologia HIV, não existem registros na população indígena deste DSEI. Quanto ao SIASI,
ele ainda não está funcionando com o módulo de morbidade por problemas de ordem
operacional.Consoante as metas relacionadas à saúde da mulher, algumas delas não foram alcançadas
em conseqüência da distribuição geográfica das comunidades e por tratar-se de áreas de difícil acesso,
dificultando a logística das EMSI.
Identificação da subação
Denominação: Implementação das Ações de controle da Malária em área indígena
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Reduzir em 15% o número de casos de
Número de casos
malária da população indígena no DSEI
ARPU.
Realizar busca ativa em 100% das
% de aldeias com
aldeias que apresentarem casos suspeitos
busca ativa realizada
Tratar 100% dos casos confirmados
% de casos tratados
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

482

732

151,86

%

100

100

100

%

100

100

100

Análise Crítica:
Relacionado ao incremento da Malária em área indígena, é preciso levar em conta três aspectos:
a) A Região do Alto Juruá sofreu um acréscimo considerável na incidência da doença, b) O DSEI não
dispõe de equipes suficientes para realização de aplicação de inseticidas nas áreas de alto risco para
Malária ou com transmissão desse agravo, c) Ainda dependemos da parceria do Estado e Municípios
para execução dessas atividades e estes por sua vez têm grandes áreas para dar cobertura, nem sempre
somos atendidos quando solicitamos ajuda.
Identificação da subação
Denominação: Implementação de Ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas áreas indígenas
Meta
Unidade
Exercício 2010
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Produto
Realizar busca ativa de sintomáticos
% de aldeias com
respiratórios em 100% das aldeias com
busca realizada
registros de casos novos
Realizar TDO em 100% dos casos
% de casos com
diagnosticados
TODO realizado
Alcançar 100% de cura dos casos de % de cura alcançado
Tuberculose diagnosticados
Realizar busca ativa da hanseníase em
% de aldeias com
100% das aldeias que apresentarem busca ativa realizada
registro de casos.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

de Medida Programado Realizado

Realizado/
Programado %

%

100

75

75

%

100

75

75

%

100

75

75

%

100

75

75

Análise Crítica:
Em se tratando dos indicadores de TB não foi possível alcançar as metas programadas.
Considere-se que as comunidades onde há transmissão da doença estão situadas em áreas
geograficamente dispersas e em lugares de difícil acesso, exemplo disso, é o Alto Rio Envira, Pólobase de Feijó, a 10 dias de distância, e o Rio Bagé no Alto Rio Juruá que no período de estiagem (seca
dos rios e igarapés) ficam intrafegáveis. Por outro lado, mesmo com toda essa dificuldade,
conseguimos que todos os casos diagnosticados evoluíssem para cura, graças ao trabalho das EMSI
(Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena) e dos AIS (Agente Indígena de Saúde). A Busca Ativa
para hanseníase é realizada juntamente com a da TB. No entanto, todas as amostras foram negativas.
Identificação da subação
Denominação:Implementação de Ações de imunização nas aldeias
Meta

Produto

Alcançar no mínimo 75% de pessoas
% de Cobertura
com esquema vacinal completo
Vacinal Alcançada
Alcançar no mínimo 80% de cobertura
% de Cobertura
vacinal para as vacinas tetravalente ou
Vacinal Alcançada
Pentavalente e VOP em menores de 1
ano
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
% de Cobertura
vacinal para as vacinas Hepatite B e
Vacinal Alcançada
tríplice viral na faixa etária de 1 a 4 anos
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
% de Cobertura
vacinal para as vacinas Dupla Adulto e
Vacinal Alcançada
tríplice viral, para as mulheres em idade
fértil (10 a 49anos)
Ampliar para no mínimo 4 o número de Número de entradas
entrada de equipes de vacinação nas
aldeias de difícil acesso
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
Programado Realizado
Programado %
de Medida
%

75

78

104

%

80

90

112,5

%

85

85

100

%

85

90

105,88

Unid

4

4

100

Análise Crítica:
Quanto à cobertura vacinal, as metas foram alcançadas com sucesso. Atribui-se as entradas das
EMSI (Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena) em área e ao bom desempenho das atividades
realizadas nas aldeias inclusive, com o envolvimento dos AIS (Agentes Indígenas de Saúde).
Identificação da subação
Denominação:Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida
Programado Realizado

Enviar no mínimo, 1 (um) lote mensal
Dsei com lotes
para alimentação do SIASI
enviados
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unidade

1

1

Programado %

100
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Análise Crítica:
Referente ao SIASI (Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena), no 1º semestre não
foi possível fazer o envio para o nível central por problemas técnicos.Com relação a sua atualização nos
Pólos-base; em todos eles está funcionando.


GESTÃO

Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0016
Denominação: Gestão da Política de Saúde
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade
resolutiva das ações e serviços prestados à população
Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos
programas na área da saúde.
Gerente: Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli – Responsável: Luiz Fernando Beskow – Ministério da
Ministério da Saúde
Saúde
Público Alvo: Governo
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos,
pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos,
seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Ronaldo Bayma Craveiro
Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação:Participação de servidores públicos federais em eventos de capacitação
Unidade
Exercício 2010
Meta
Produto
de
Realizado/
Programado Realizado
Programado %
Medida
Capacitar 117 servidores públicos Servidor capacitado
federais
em
exercício
na
Unid
117
0
0
FUNASA/ACRE
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Análise Crítica:
Não houve estrutura de pessoal (equipe) no Setor de Capacitação da Superintendência Estadual
do Acre para elaboração dos projetos de Capacitação.
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0750
Denominação: Apoio Administrativo
Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais
Objetivo Geral: Não definido
Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus
programas finalísticos
Gerente: Não se aplica
Responsável: Carlos Luiz Barroso Junior – Funasa
Público Alvo: Governo
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 2000 - Administração da Unidade
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da
União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.
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Descrição: A atividade padronizada Administração da Unidade substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de
Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens
Imóveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas
em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação
finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser
apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272);
quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação
Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e
uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da
União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o
apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo
elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e
divulgação de políticas etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre
políticas públicas e demais atividades - meio necessárias à gestão e administração da unidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Ronaldo Bayma Craveiro
Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação:Implantação do programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO
Exercício 2010
Unidade
Meta
Realizado/
Produto
de Medida Programado Realizado
Programado %

Implantar o desenvolvimento de 01 ação
Nº de ação
do PCMSO (Ginástica Laboral) na
implantada
Coordenação Regional do Acre.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

Unid

01

0

0

Análise Crítica:
Não foi possível a realização da ação tendo em vista que no quadro de pessoal da FUNASA não
existe servidores com formação específica para acompanhar como fiscal os estágios voltados para a área
de Educação Física.
Identificação da subação
Denominação: Melhoria do Ambiente de Trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Implementar 60% das medidas corretivas
% medidas
identificadas no laudo de avaliação
implementadas
ambiental na CORE-AC.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

%

60

50

83,33

Análise Crítica:
Foi elaborado e aprovado o Projeto de arquitetura de reforma do prédio sede da
FUNASA/ACRE, que somente com sua execução será possível atender todas as medidas corretivas
identificadas no laudo de avaliação ambiental.
Identificação da Ação
Denominação: 20 CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Tipo de Ação: Não informado
Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições para manutenção da saúde física e mental.
Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal
direta, autárquica e fundamental.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
Coordenador da Ação: José Ronaldo Bayma Craveiro
Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
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Denominação: Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Meta

Produto

Exercício 2010
Unidade
Realizado/
de Medida Programado Realizado

Programado %

Realizar exames periódicos em 100% dos
Servidores com
servidores ativos da Coordenação
exames realizados
Regional do Acre.
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010

%

100

0

0

Análise Crítica:
Devido ao atraso na disponibilização de um sistema informatizado proposto pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG que auxiliasse no gerenciamento e na realização dos
Exames Periódicos, foi impossível dar início à ação em 2010.
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3.3.1

Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ

Neste demonstrativo o gestor deverá relacionar as subações das ações orçamentárias constantes da LOA do exercício de referência do relatório que
tenham sido objeto de sua gestão. O demonstrativo é composto de dez (12) itens de informação conforme se descreve a seguir.
FunçãoSubfunção ProgramaAção

Tipo Prioridade

Subação

Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

Execução Física
Meta
Prevista

Meta
Realizada

Execução Financeira
Meta
Prevista

Meta
Realizada

5.310,00

*

-

-

5.310,00

*

SANEAMENTO AMBIENTAL
3

10

10

10

10

512

122

512

122

0122

0122

20AF

2272

0122 20AG

0122 2272

A

A

A

A

3

4

Apoio ao Controle da
Qualidade da Água
para Consumo
Humano em Áreas
Indígenas e
Assentamentos com
sistema de
abastecimento de água
no Estado do Acre
Não Programada

Fomento à Elaboração
de Planos Municipais
de Saneamento Básico

Analisar 07 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água em aldeias
indígenas de exercícios anteriores.
Realizar 07 visitas de acompanhamento
de Convênios de Exercícios Anteriores

Projeto analisado

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Unid

Unid

07

10

7
06

-

-

-

-

-

Apoiar tecnicamente 04 municípios com
a elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico.

Municípios Apoiados

Unid

04

04

Diagnósticos analisados

Unid

04

04

Participação em
reuniões

Unid

04

0

Município beneficiado

Unid.

10

20

Analisar 04 diagnósticos
participativos dos PMSB

técnico-

Participação em 04 reuniões dos comitês
de coordenação de elaboração do PMSB
em caráter orientativo.
Não programada
1.Implantação e ou implementação de
ações de educação em saúde em
municípios conveniados com recursos do
PAC.

*
2.
Apoiar
os
municípios
na
implantação/implementação dos Núcleos
de Educação em Saúde nos municípios
atendidos com recursos da Funasa.

Município apoiado

Unid.

2

3

37

10

10

541

512

0122

6908

0122 7652

A

P

3

1

Fomento à Educação
em Saúde voltada para
saneamento ambiental
(PAC, não PAC e
PESMS) em
municípios do Estado
do Acre.

Implantação ou
Ampliação das
Melhorias sanitárias
domiciliares para
Prevenção e Controle
de Agravos no Estado
do Acre

3. Apoiar os municípios conveniados com
a Funasa, para implantação e/ou
implementação de ações de Educação em
Saúde e Mobilização Social (outros
recursos não PAC).

Município apoiado

Unid.

9

20

4. Sensibilizar e apoiar técnicos e
gestores
municipais
para
implantação/implementação de ações e
projetos de Educação em Saúde, em
caráter permanente, nos municípios
conveniados com a Funasa contemplados
com recursos do PAC.

Município beneficiado

Unid.

10

20

Município beneficiado

Unid.
3

0

5. Apoiar os municípios a beneficiarem as
comunidades de áreas especiais
(ribeirinhos, extrativistas e assentados)
com ações de Educação em Saúde e
Mobilização Social.

*

6.Apoiar tecnicamente, por meio dos
Núcleos Inter-setoriais de Cooperação
Técnica (NICT), os municípios na
elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico(PMSB)

Município apoiado

Unid.

4

4

7. Apoiar os municípios no encerramento
referente ao Programa de Educação em
Saúde e Mobilização Social – Pesms nos
convênios celebrados com a Funasa
anteriores a 2006.

Município beneficiado

Unid.

9

17

Analisar 01 projeto de Implantação de
Melhorias San. Dom. para Prevenção e
Cont. de Agravos de exercícios
anteriores.

Projeto analisado

1

0

1

0

3

18

Realizar 01 visita preliminar de
Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica
preliminar realizada

Realizar 03 visitas de acompanhamento
de Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Unid

180.144,00

6.372,00

*

38

Analisar 15 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água relativos a
exercícios anteriores.

10

10

512

512

0122 10GD

0122 10GE

P

P

10

122

1287

2272

A

10

131

1287

4641

A

10

511

1287

7656

1

1

Implantação e
melhoria dos sistemas
públicos de
abastecimento de água
em municípios de até
50 mil habitantes no
Estado do Acre.

Implantação dos
Sistemas Públicos de
sistema de
esgotamento sanitário
em municípios de até
50 mil habitantes no
Estado do Acre

3

P

1

Implantação de
abastecimento de água
e melhorias sanitárias
domiciliares em Áreas
Rurais, em Áreas
Especiais
(Assentamentos e
Reservas Extrativistas)
e em localidades com
população inferior a

Unid

15
15

Realizar 15 visitas preliminares de
Convênios de Implantação e Melhoria
de Sistema de Abast. De Água,
relativas a exercícios anteriores.
Realizar 29 visitas de acompanhamento
de obras de Implantação e Melhoria de
Sistemas Públicos de Abastecimento de
Água, relativas a exercícios anteriores.

Visita preliminar
realizada

Unid

Visita Técnica
realizada

15

29

0

Unid

02

02

Realizar 2 visitas preliminares
Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica preliminar
realizada

Unid

02

0

Visita
técnica
acompanhamento
realizadas

Unid

02

02

0

0

0

0

Realizar 2 visitas de acompanhamento
de Convênios de exercícios anteriores

Não programada

Analisar 19 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da reforma
agrária (relativos aos pleitos de 2010)

Projeto analisado

Analisar 04 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da reforma
agrária referente a exercícios anteriores.

Projeto analisado

de

2.832,00

*

5.310,00

*

de

P r o g r a m a d a

Realizar 04 visita preliminar
Convênios de exercícios anteriores.

*

13

Projetos analisados

de

8.496,00

Unid

Analisar 2 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistema Público de
Esgotamento Sanitário de exercícios
anteriores.

N ã o
Promoção da
Educação em Saúde
dos Povos Indígenas

Projetos analisados

Visita técnica
preliminar realizada

Unid

19

0

4

4

4

4

39

2.500 habitantes no
Estado do Acre

Realizar 01 visita de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Implantação e
Melhoria de Sistemas
Simplificados de água
e Melhorias Sanitárias
para Prevenção e
Controle de Agravos
em Áreas Indígenas no
Estado do Acre

Realizar 27 visitas de acompanhamento
de 09 obras de Implantação e Melhoria
de Sistemas Simplificados de Água e
Melhorias Sanitárias em aldeias
indígenas de exercícios anteriores
(pleitos de 2009)

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada.

0

27

0

2.153.085,26

*

10

511

1287

7684

P

10

511

1287 10LP

P

1

-

Não programada

-

-

-

-

-

-

10

511

1287 10GC

P

1

-

Não programada

-

-

-

-

-

-

06

2

0

0

01

01

10

511

8007 10GG

P

10

512

8007 20AM

A

10

512

1138

3883

P

1

3

3

1

Implantação e
Melhoria de Sistemas
Públicos de Manejo de
Resíduos Sólidos nos
municípios do Estado
do Acre.

Realizar 06 visitas de acompanhamento
de Convênios de Exercícios anteriores

-

Não programada

Implantação e
Melhoria de Serviços
de Drenagem e
Manejo Ambiental
para Prevenção e
Controle da Malária
em municípios de até
50.000 no Estado do
Acre.

Analisar 01 projeto de Impl. e Melhoria
de Serv. de Drenagem e Manejo
ambiental de exercícios anteriores

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Unid

1

Unid.

3.717,00

*

Unid.
Projeto analisado

*

Realizar 01 visita preliminar de
Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica
preliminar Realizada

Unid.

01

01

4.248,00

Realizar 04 visitas de acompanhamento
de Convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

Unid

04

05

*

SÁUDE INDÍGENA - DSEI ALTO RIO PURUS

40

3
10

10

10

302

423

423

0150

0150

0150

3869

6140

8743

P

A

3

A
3

10

423

0150

8743

A
3

10

10

423

423

0150

0150

8743

8743

A

3

A
3

10

423

0150

8743

A

Estruturação de
Unidades de Saúde
para Atendimento à
população indígena no
DSEI ARPU

Implementação das
ações de vigilância
alimentar e nutricional
nas áreas indígenas

Capacitação de
profissionais e
Controle Social na
área indígena

Não programada

-

Alcançar
a
cobertura
de
acompanhamento do estado nutricional
em 60% das crianças menores de 5 anos
do DSEI ARPU
Alcançar a cobertura de
acompanhamento do estado nutricional
em 50% das gestantes no DSEI ARPU

Percentual
de
crianças menores
de
5
anos
acompanhadas

Promover a participação em eventos de
capacitação de profissionais que atuam na
saúde indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de
Conselho local de Saúde Indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de
Conselho Distrital de Saúde Indígena;
Investigar 100% dos óbitos infantis

Participação em
eventos
Reunião realizada

Implantação das ações
de assistência
farmacêutica para o
subsistema de saúde
indígena

Registrar
100%
de
materiais
farmacológicos no SISCOESC
Capacitar, no mínimo, 1 profissional de
cada pólo-base

Movimentações
registradas
Profissionais
capacitados

Implementação da
vigilância ambiental
/ fatores biológicos
em áreas indígenas

Designar um responsável técnico para
atuar na Vigilância Ambiental;
Realizar diagnóstico epidemiológico das
doenças/agravos transmitidos por vetores
e antropozoonoses (Leishmaniose, Raiva
e Acidentes por Animais Peçonhentos);
Elaborar plano de ação com base no
diagnóstico realizado.

Responsável técnico
designado
Diagnóstico realizado

Atingir a média de 1,5 procedimentos
odontológicos assistenciais básicos no
DSEI ARPU.

Média de
procedimentos
alcançada

Implementação de
ações de atenção à
saúde bucal para a

Unid

Reunião realizada

Realizar pelo menos 4 consultas de prénatal em 60% das gestantes;
40% das mulheres na faixa etária de 25 a
59 anos com exame de PCCU realizado

Plano elaborado

-

-

60

26,5

%

Percentual de
gestantes
acompanhadas

% de óbitos
investigados
% de gestantes com 4
consultas ou mais
% de mulheres
examinadas

Implementação das
ações de atenção
integral à saúde da
mulher e da criança
indígena

-

21.240,00
50

36,35

03

7

02

5

02

2

100

100

60

67,73

40

53,85

%

100

0

Unid

12

0

Unid

1

0

Unid

1

0

Unid

1

0

Unid

1,5

0,35

%

*

-

*

643.938,70

*

82.670,00

*

67.060,00

*

14.772,00

*

14.772,00

*

41

população indígena

Ampliar em pelo menos 10% o número
de consultas programadas
Ampliar em pelo menos 10% a conclusão
de tratamento odontológico básico

3
Ampliar em pelo menos 10% a cobertura
média de escovação bucal supervisionada
1.Testar 70% de gestantes para HIV
2.Testar 70% de gestantes para Sífilis
3. Realizar sorologia em 70%
gestantes para hepatites Virais;
3

10

10

10

423

423

423

0150

0150

0150

8743

8743

8743

Implementação de
ações de prevenção e
controle de DST / HIV
/ AIDS

A

A

A

3

3

Implementação de
ações de controle da
malária em área
indígena

Implementação de
Ações de controle da
Tuberculose e
Hanseníase nas áreas
indígenas

de

4.Testar pelo menos 40% dos parceiros
das gestantes para HIV, Sífilis e Hepatites
virais
5.Testar 80% dos indivíduos que
apresentarem sintomatologia para HIV,
TB,
Toxoplasmose,
Hepatite
e
Leishmaniose
6.Informar 100% dos casos de HIV,
AIDS e Hepatites virais diagnosticados,
no SIASI.
7.Tratar 100% dos casos de DST
diagnosticados por meio da abordagem
sindrômica.
8.Ampliar em 20% a disponibilização de
preservativos.
Reduzir em 15% o número de casos de
malária da população indígena no DSEI
ARPU.
Realizar busca ativa em 100% das aldeias
que apresentarem casos suspeitos
Tratar 100% dos casos confirmados
Realizar busca ativa de sintomáticos
respiratórios em 100% das aldeias com
registros de casos novos
Realizar TDO em 50% dos casos
diagnosticados
Alcançar 90% de cura dos casos de
Tuberculose diagnosticados

Nº de consultas
realizadas
Número de
tratamentos
concluídos
Média de cobertura
% de gestantes
testadas para HIV
% de gestantes
testadas para Sifilis
% de gestantes c/
sorologia realizada p/
hepatites virais
% de parceiros
testados
% de indivíduos
testados

% de casos
informados

%

10

0

%

10

0,20

%

10

10

%

70

10

%

70

10

%

70

10

%

40

0

%

80

100

%

100

100

%

100

100

Unid

36.000

Unid

315

126

%

100

100

%

100

%

100

100

%

50

100

%

90

100

57.060,00

*

% de casos tratados

Nº de preservativos
disponibilizados
Número de casos

% de aldeias com
busca ativa realizada
% de casos tratados
% de aldeias com
busca realizada
% de casos com
TODO realizado
% de cura alcançado

49.056

24.451,00

100

57.060,00

*

42

10

10

423

423

0150

0150

8743

8743

A

A

3

3

Implementação de
Ações de imunização
nas aldeias

Fortalecimento do
Sistema de Informação
da Atenção à Saúde
Indígena - SIASI

Realizar busca ativa da hanseníase em
100% das aldeias que apresentarem
registro de casos.
Alcançar no mínimo 70% de pessoas com
esquema vacinal completo
Alcançar no mínimo 80% de cobertura
vacinal para as vacinas tetravalente ou
Pentavalente e VOP em menores de 1 ano
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Hepatite B e
tríplice viral na faixa etária de 1 a 4 anos
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Dupla Adulto e
tríplice viral, para as mulheres em idade
fértil (10 a 49anos)
Ampliar para no mínimo 2 o número de
entrada de equipes de vacinação nas
aldeias de difícil acesso
Enviar no mínimo, 1 (um) lote mensal
para alimentação do SIASI

% de aldeias com
busca ativa realizada
% de Cobertura
Vacinal Alcançada
% de Cobertura
Vacinal Alcançada
% de Cobertura
Vacinal Alcançada

%

100

100

%

70

74

%

80

57

%

85

98,60
98.286,00

% de Cobertura
Vacinal Alcançada

%

85

Unid

2

Unidade

1

*

96,40

Número de entradas

Dsei com lotes
enviados

3

6

32.936,00

SAÚDE INDÍGENA – DSEI ALTO RIO JURUÁ

10

10

10

302

423

423

0150

0150

0150

3869

6140

8743

P

A

A

3

3

3

Estruturação de
Unidades de Saúde
para Atendimento à
população indígena no
DSEI ARPU

Implementação das
ações de vigilância
alimentar e nutricional
nas áreas indígenas

Capacitação de
profissionais e
Controle Social na
área indígena

Não programada

-

Alcançar
a
cobertura
de
acompanhamento do estado nutricional
em 60% das crianças menores de 5 anos
do DSEI ARPU

Percentual
de
crianças menores
de
5
anos
acompanhadas

Alcançar
a
cobertura
de
acompanhamento do estado nutricional
em 50% das gestantes no DSEI ARPU

Percentual de
gestantes
acompanhadas

Promover a participação em eventos de
capacitação de profissionais que atuam na
saúde indígena;
Realizar, pelo menos, 2 reuniões de
Conselho local de Saúde Indígena;

Participação em
eventos

-

-

-

60

67,3

%

10.450,00
50

250

*

0
428.616,80

02

*

55,20

Unid
Reunião realizada

-

*

0

43

Realizar, pelo menos, 2 reuniões de
Conselho Distrital de Saúde Indígena;
Investigar 100% dos óbitos infantis

10

10

*10

10

423

423

423

423

0150

0150

0150

0150

8743

8743

8743

8743

A

A

A

3

3

3

A
3

Implementação das
ações de atenção
integral à saúde da
mulher e da criança
indígena
Implantação das ações
de assistência
farmacêutica para o
subsistema de saúde
indígena

Implementação da
vigilância ambiental
/ fatores biológicos
em áreas indígenas

Implementação de
ações de atenção à
saúde bucal para a
população indígena

Realizar pelo menos 4 consultas de prénatal em 60% das gestantes;
40% das mulheres na faixa etária de 25 a
59 anos com exame de PCCU realizado

% de óbitos
investigados
% de gestantes com 4
consultas ou mais
% de mulheres
examinadas

Registrar
100%
de
materiais
farmacológicos no SISCOESC
Capacitar, no mínimo, 1 profissional de
cada pólo-base

Movimentações
registradas
Profissionais
capacitados

Designar um responsável técnico para
atuar na Vigilância Ambiental;
Realizar diagnóstico epidemiológico das
doenças/agravos transmitidos por vetores
e antropozoonoses (Leishmaniose, Raiva
e Acidentes por Animais Peçonhentos);
Elaborar plano de ação com base no
diagnóstico realizado.
Atingir a média de 1,5 procedimentos
odontológicos assistenciais básicos no
DSEI ARJU.
Ampliar em pelo menos 10% o número
de consultas programadas

Responsável técnico
designado
Diagnóstico realizado

Ampliar em pelo menos 10% a conclusão
de tratamento odontológico básico

Número de
tratamentos
concluídos
Média de cobertura

Ampliar em pelo menos 10% a cobertura
média de escovação bucal supervisionada
1.Testar 100% de gestantes para HIV
2.Testar 100% de gestantes para Sífilis
10

423

0150

8743

A

3

Implementação de
ações de prevenção e
controle de DST / HIV
/ AIDS

Reunião realizada

3. Realizar sorologia em 100% de
gestantes para hepatites Virais;
4.Testar pelo menos 60% dos parceiros
das gestantes para HIV, Sífilis e Hepatites
virais

Plano elaborado
Média de
procedimentos
alcançada
Número de consultas
realizadas

% de gestantes
testadas para HIV
% de gestantes
testadas para Sifilis
% de gestantes c/
sorologia realizada p/
hepatites virais
% de parceiros
testados

02

0

100

100

60

75

40

45

%

100

100

Unid

7

0

%

Unid

1

0

7

0

1

0

Unid

1,5

4

%

10

30

37.000,00

55.850,00

*

13.672,00

*

50.372,00

*

39.810,00

*

Unid

Unid

%

10

12

%
%

10

35

100

90

100

60

100

60

60

50

%
%

%

44

10

423

0150

8743

A
3

10

10

423

423

0150

0150

8743

8743

A

A

3

3

Implementação de
ações de controle da
malária em área
indígena

Implementação de
Ações de controle da
Tuberculose e
Hanseníase nas áreas
indígenas

Implementação de
Ações de imunização
nas aldeias

5.Testar 100% dos indivíduos que
apresentarem sintomatologia para HIV,
TB,
Toxoplasmose,
Hepatite
e
Leishmaniose
6.Informar 100% dos casos de HIV,
AIDS e Hepatites virais diagnosticados,
no SIASI.
7.Tratar 100% dos casos de DST
diagnosticados por meio da abordagem
sindrômica.
8.Ampliar em 20% a disponibilização de
preservativos.
Reduzir em 15% o número de casos de
malária da população indígena no DSEI
ARJU.
Realizar busca ativa em 100% das aldeias
que apresentarem casos suspeitos
Tratar 100% dos casos confirmados
Realizar busca ativa de sintomáticos
respiratórios em 100% das aldeias com
registros de casos novos
Realizar TDO em 100% dos casos
diagnosticados
Alcançar 100% de cura dos casos de
Tuberculose diagnosticados
Realizar busca ativa da hanseníase em
100% das aldeias que apresentarem
registro de casos.
Alcançar no mínimo 75% de pessoas com
esquema vacinal completo
Alcançar no mínimo 80% de cobertura
vacinal para as vacinas tetravalente ou
Pentavalente e VOP em menores de 1 ano
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Hepatite B e
tríplice viral na faixa etária de 1 a 4 anos
Alcançar no mínimo 85% de cobertura
vacinal para as vacinas Dupla Adulto e
tríplice viral, para as mulheres em idade
fértil (10 a 49anos)

% de indivíduos
testados

%

% de casos
informados

%

% de casos tratados

%

Nº de preservativos
disponibilizados
Número de casos

Unid

%

% de aldeias com
busca realizada

%

% de casos com
TODO realizado
% de cura alcançada

%

% de aldeias com
busca ativa realizada

%

% de Cobertura
Vacinal Alcançada
% de Cobertura
Vacinal Alcançada

100

100

0

100

100

36.000

100

482

732

100

100

100

100

100

75

100

75

100

75

Unid

% de aldeias com
busca ativa realizada
% de casos tratados

% de Cobertura
Vacinal Alcançada
% de Cobertura
Vacinal Alcançada

100

%

%

100

20.310,00

*

40.175,00

*

80.620,00

*

75

%

75

78

%

80

90

%

85

85

%

85

90
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*10

423

0150

8743

A

3

Fortalecimento do
Sistema de Informação
da Atenção à Saúde
Indígena - SIASI

Ampliar para no mínimo 4 o número de
entrada de equipes de vacinação nas
aldeias de difícil acesso
Enviar no mínimo, 1 (um) lote mensal
para alimentação do SIASI

Número de entradas

Dsei com lotes
enviados

Unid

4

4

Unidade

1

1

9.655,00

*

-

-

-

-

*

45.557,74

*

GESTÃO
10

305

1444

10

128

0016

10

122

0750

10

122

0750

10

301

0750

3994

p

3

A

3

2000

A

4

2000

A

4

4572

20CW

A

4

Modernização
do
Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde VIGISUS
Participação
de
servidores
públicos
federais em eventos de
capacitação.
Implantação
do
programa de controle
médico
de
saúde
ocupacional - PCMSO
Melhoria no Ambiente
de trabalho – Laudo de
avaliação ambiental
Assistência
Médica
aos
servidores
e
empregados públicos –
Exames periódicos

Não programada

-

Capacitar 117 servidores federais em
exercício na FUNASA-ACRE

Servidor capacitado

Unid

117

0

Implantar o desenvolvimento de 01 ação
do PCMSO (Ginástica Laboral) na
Coordenação Regional do Acre.

Nº de ação
implantada

Unid

01

0

Não foi
estimado
custo

*

Implementar 60% das medidas corretivas
identificadas no laudo de avaliação
ambiental na CORE-AC

% de medidas
implementadas

%

60

50

92.329,13

*

Servidores com
exames realizados

%

100

0

98.712,90

*

Realizar exames periódicos em 100% dos
servidores ativos da Coordenação
Regional do Acre

Fonte: PlamSUS

*A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza
de forma compartilhada com outras subações.
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3.4

Desempenho Orçamentário/Financeiro

3.4.1 Programação Orçamentária da Despesa
Quadro 3.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

FUNASA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE

36211

Código SIAFI da
UGO
255001

3.4.1.1 Programação de Despesas Correntes
“Não se aplica à SUEST”.
3.4.1.2 Programação de Despesas de Capital
“Não se aplica à SUEST”.
3.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas
“Não se aplica à SUEST”.
3.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Quadro 3.4 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
UG Executora: 255001 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – AC – Exercício: 2010
Grupo de Despesa
1

Programa de Trabalho

Pessoal e Encargos Sociais

09272008901810001

1 Pessoal e Encargos Sociais
Total
3 Outras Despesas Correntes
3 Outras Despesas Correntes
3 Outras despesas Correntes
3 Outras Despesas Correntes

10122075020000001

3

Outras Despesas Correntes

10128001645720001

3

Outras despesas Correntes

10423015087430001

3 Outras Despesas Correntes
3 Total

10541012269080001

Gestão e Administração do Programa - Nacional
Gestão e Administração do Programa - Nacional
Administração da Unidade - Nacional
Gestão e Administração do Programa - Nacional
Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo
de qualificação e requalificação - Nacional
Promoção, vigilância, proteção e recuperação da Saúde
Indígena - Nacional
Fomento a educação em saúde voltada para o saneamento
ambiental - nacional

4
Investimentos
4 Total
Total Geral

10302015038690001

Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento a
População Indígena - Nacional

10122012222720001
10122015022720001
10122075020000001
10122128722720001

Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis
- nacional
Administração da Unidade - Nacional

Provisão
Recebida
7.882,98
3.397,23
11.280,21
613.903,02
446.390,61
778.993,51
48.922,54
62.512,90
2.306.403,35
1.960,53
4.259.086,46
1.431.665,61
1.431.665,61
5.702.032,28

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI

Análise Crítica:
Do total de R$ 5.702.032,28 de provisão recebida na Superintendência Estadual do Acre no
exercício de 2010, deste total R$ 11.280,21, foram destinados para Pessoal e Encargos Sociais
representando 0,19%, R$ 4.259.086,46 foram destinados para Outras Despesas representando
74,69% e R$ 1.431.665,61 destinados para Investimentos representando 25,10% do total da provisão
recebida.
3.4.2 Execução Orçamentária da Despesa
3.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ
3.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação
“Não se aplica à SUEST”.
“Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.
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3.4.2.1.2
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
“Não se aplica à SUEST”.
“Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.
3.4.2.1.3
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
“Não se aplica à SUEST”.
“Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.
3.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
3.4.2.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação
Quadro 3.5 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por
movimentação
UG EXECUTORA : 255001 – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - ACRE

Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação
Licitação
Concorrência
Pregão
Sub-Total
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Sub-Total
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Sub-Total
Pagamento de Pessoal
Diárias no País (339014)
Diárias a Colaboradores
eventuais no País (339036)
Sub-Total
Outras
Não se Aplica
Sub-Total
Total Geral

Despesa Liquidada
2009
2010

Despesa paga
2009
2010

353.952,75
2.261.621,10
2.615.573,85

0
3.146.301,92
3.146.301,92

353.952,75
2.241.144,5
2.595.097,25

0
2.280.690,79
2.280.690,79

227.398,98
250.969,16
478.368,14

306.738,67
214.184,22
520.922,89

227.398,98
250.969,16
478.368,14

306.738,67
212.513,64
519.252,31

0
0

13.827,79
13.827,79

0
0

13.827,79
13.827,79

438.073,83

780.762,22

438.073,83

780.762,22

210.709,30

169.530,14

210.709,30

607.603,97

991.471,52

607.603,97

991.471,52

633.489,25
633.489,25
4.335.035,21

1.025.331,80
1.025.331,80
5.697.855,92

633.489,25
633.489,25
4.314.558,61

1.025.331,80
1.025.331,80
4.830.574,21

169.530,14

Fonte: Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

Análise Crítica:
As despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação – Na
modalidade de Licitação (Concorrência e Pregão) em 2009 as despesas liquidadas foram na ordem
de R$ 2.615.573,85 e despesas pagas R$ 2.595.097,25 representando 99,21%. Em 2010 as
despesas liquidadas foram na ordem de R$ 3.146.301,92 e despesas pagas R$ 2.280.690,79
representando 72,48%. Na modalidade Contratações Diretas (Dispensa e Inexigibilidade) em 2009
as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 478.368,14 e despesas pagas R$ 478.368,14
representando 100%. Em 2010 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 520.922,89 e
despesas pagas R$ 519.252,31 representando 99,67%. Na modalidade de Regime de Execução
Especial (Suprimento de Fundos) em 2009 não houve execução em despesas liquidadas e pagas. Em
2010 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 13.827,79 e despesas pagas R$ 13.827,79
representando 100%. Na modalidade pagamento de pessoal (Diárias servidor e colaborador) em
2009 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 607.603,97 e despesas pagas R$ 607.603,97
representando 100%. Em 2010 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 991.471,52 e
despesas pagas R$ 991.471,52 representando 100%. Em outras modalidades (Não se aplica) em
2009 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 633.489,25 e despesas pagas R$ 633.489,25
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representando 100%. Em 2010 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 1.025.331,80 e
despesas pagas R$ 1.025.331,80 representado 100%. No total em 2009 as despesas liquidadas
foram na ordem de R$ 4.335.035,21 e despesas pagas R$ 4.314.558,61 representando 99,07%. Em
2010 as despesas liquidadas foram na ordem de R$ 5.697.855,92 e despesas pagas R$ 4.830.574,21
representando 84,77%. Apesar de ter ocorrido uma redução no percentual das despesas pagas no
ano de 2010 em comparação ao ano de 2009, percebe-se mesmo assim uma eficácia obtida. Alguns
problemas detectados para a realização das licitações foi o déficit de pessoal e a limitação do
mercado local que dificulta assim a contratação de serviços, aquisição de materiais de consumo e
permanente.
3.4.2.2.2
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos
por movimentação
Quadro 3.6 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos
por movimentação
UG Executora: 255001 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AC
Exercício: 2009

Valores em R$ 1,00
Grupo de Despesa

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes

RP Não
Processados
Inscrição

Empenhos por
NE

Valores Pagos

14 Diárias - pessoal civil

438.073,83

438.073,83

30 Material de consumo
Passagens e despesas com
33 locomoção
Outros serviços de terceiros 36 pessoa física

142.566,55

113.934,40

31.736,00

31.736,00

31.736,00

169.530,14

169.530,14

169.530,14

37 Locação de mão-de-obra
Outros serviços de terceiros39 pessoa jurídica
Obrig.tribut.e contrib-op.intra47 orcamentarias
Despesas de exercícios
92 anteriores

765.055,02

735.203,04

9.375,39

755.679,63

2.000.790,16

1.841.678,02

159.112,14

1.841.678,02

12.123,31

12.123,31

12.123,31

2.611,35

2.611,35

2.611,35

2.477,06

2.477,06

2.477,06

3.564.963,42

3.347.367,15

Elemento de Despesa

93 Indenizações e restituições

3 Total

Empenhos
liquidados

438.073,83
28.632,15

197.119,68

113.934,40

3.367.843,74

Fonte: Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

UG Executora: 255001- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AC
Exercício: 2010
Grupo de Despesa

3
3
3
3
3
3
3

Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes

Elemento de Despesa

Empenhos por
Valores Pagos
NE

RP Não
Processados
Inscrição

Empenhos
liquidados

14 Diárias - pessoal civil

780.762,22

780.762,22

780.762,22

30 Material de consumo
Passagens e despesas com
33 locomoção
Outros serviços de terceiros
36 pessoa física

281.430,40

228.202,23

48.883,24

232.547,16

48.745,00

15.965,00

32.780,00

15.965,00

210.709,30

210.709,30

37 Locação de mão-de-obra
Outros serviços de terceiros TJ 39 op.int.orc.
Obrigações tributarias e
47 contributivas

654.127,87

513.552,87

117.895,48

536.232,39

2.264.113,08

1.802.192,48

439.684,94

1.824.428,14

5.064,08

5.064,08

210.709,30

5.064,08
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3
3

Outras despesas
correntes
Outras despesas
correntes

92 Despesas de exercícios anteriores
93 Indenizações e restituições

3 Total

1.228,18

1.228,18

1.228,18

12.906,33

12.906,33

12.906,33

4.259.086,46

3.570.582,69

639.243,66

3.619.842,80

Fonte: Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

3.4.2.2.3
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos
por movimentação.
Quadro 3.7 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos
por movimentação
UG Executora: 255001 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AC
Exercício: 2009

Valores em R$ 1,00
RP Não
Processados
Inscrição

Grupo de Despesa

Elemento de Despesa

Empenhos
por NE

Valores
Pagos

4

Investimentos

51

2.591.699,81

353.952,75

2.237.747,06

353.952,75

4

Investimentos

52

9.796,75

5.634,75

4.162,00

5.634,75

2.601.496,56

359.587,50

2.241.909,06

359.587,50

Obras e instalacoes - op.int.orc.
Equip.e material permanente op.intra-orc.

4 Total

Empenhos
liquidados

Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

UG Executora: 255001 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AC
Exercício: 2010
Grupo de Despesa Elemento de Despesa

4

Investimentos

52

Empenhos por
NE

Equip.e material permanente op.intra-orc.

4 Total

Valores
Pagos

RP Não
Processados
Inscrição

Empenhos
liquidados

1.431.665,61

268.520,00

345.124,01

1.086.541,60

1.431.665,61

268.520,00

345.124,01

1.086.541,60

Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

Análise crítica
Em 2009 dos valores empenhados por NE nas despesas correntes por Grupo e Elemento de
Despesa dos Créditos recebidos por movimentação na parte de custeio 93,89% foram em valores
pagos, 5,52% RP não processados inscrição e 94,47% em empenhos liquidados, conforme quadro
acima.
Em 2010 dos valores empenhados por NE nas despesas correntes por grupo e elemento de
despesa dos créditos recebidos por movimentação na parte de custeio 83,83% foram em valores
pagos, 15% em RP não processados inscrição e 84,99% em empenhos liquidados, conforme quadro
acima.
Em 2009 dos valores empenhados por NE nas Despesas de Capital por Grupo e Elemento
de Despesa dos créditos recebidos por movimentação na parte de Investimentos 13,82% foram em
valores pagos, 86,17% em RP não processados inscrição e 13,82% em empenhos liquidados,
conforme quadro acima.
Em 2010 dos valores empenhados por NE nas Despesas de Capital por Grupo e Elemento de
Despesa dos créditos recebidos por movimentação na parte de Investimentos 18,75% foram em
valores pagos, 24,10% em RP não processados inscrição e 75,89% em empenhos liquidados,
conforme quadro acima.
Das despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos recebidos por
movimentação na parte de custeio, percebe-se que com relação às atividades programadas foram
50

executadas de acordo com o Plano Operacional e que a quantidade de recursos descentralizados não
foi fator de prejuízo na execução das mesmas, portanto tendo uma eficácia obtida. Quanto as
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação na
parte de Investimentos, percebe-se um percentual menor nos valores pagos e empenhos liquidados
tendo em vista alguns problemas detectados na realização das licitações, como: déficit de pessoal;
limitação do mercado local, que dificulta assim a contratação de serviços; e aquisição de materiais
de consumo e permanente.
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3.4.3 Indicadores Institucionais
3.4.3.1 Indicadores da área de comunicação e educação em saúde
Indicador

Finalidade

Percentual de
aldeias
beneficiadas com
ações de
Educação em
Saúde

Demonstrar a
capacidade de
realização de
ações de
educação em
saúde nas
aldeias
indígenas

Percentual de
Casai„s
beneficiadas com
ações de educação
em saúde voltadas
para a
humanização na
prestação de
serviços

Conhecer o
quantitativo
de Casai com
ações
educativas de
humanização
desenvolvidas

Percentual de TC
com projetos de
Educação em
Saúde e
mobilização
social

Verificar a
adesão dos
municípios às
ações de
educação em
saúde e
mobilização
social

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Método
de
Aferição

Área
Responsáv
el pelo
Indicador

Resultado
2009

Relatórios
de
monitora
mento das
Ascom/Co
re e Presi

Análise
dos
relatórios
técnicos e
de
monitora
mento

Ascom
Dsei

85

77

11,68

Eficácia

Relatórios
de
monitora
mento das
Ascom/Co
re e Presi.
Relatório
de
atividades
das EMSI
das
Casai/Dsei

Registros
obtidos de
relatórios
técnicos e
de
monitora
mento

Ascom
Dsei

0

2

50

Eficácia

SIGOB
Cgcon
Equipes
de
educação
em saúde
das Core e
Presi

Consulta
aos
TC/PAC e
relatórios
do SIGOB

Ascom
Suest

Tipo

09/77*100=11,68
Eficácia

01/02*100=50

03/45*100=6,6

0

Meta
2010

45

Resultado
2010

6,6
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3.4.3.2 Indicadores de saúde indígena
Indicador

Percentual de
Pessoas com
Esquema
vacinal
completo

Finalidade

Média
percentual de
Aferir o
gestantes
acompanhamento do
indígenas com
estado nutricional das
acompanhament
gestantes indígenas
o do estado
nutricional
Nº de pessoas
Demonstrar o nº de
infectadas por
pessoas infectadas por
malária na
malária na população
população indígena
indígena
Incidência de
Estimar o risco de um
tuberculose
indivíduo vir a
pulmonar BK+ na
desenvolver
população indígena
Tuberculose BK+
Estimar o risco de
morte dos nascidos
vivos no 1º ano de
vida

Tipo

DSEI ARPU
6648/8990*100=74
DSEI ARJU Eficácia
10.127/12.983*100=
78

Verificar o percentual
de pessoas com
esquema vacinal
completo para sua
faixa etária.

Média percentual de
Aferir o
crianças indígenas
acompanhamento do
menores de 5 anos
estado nutricional de
com
crianças indígenas
acompanhamento do
menores de 5 anos
estado nutricional

Coeficiente de
mortalidade infantil
na população
indígena

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

Somatório % de cobertura mensal (*)
(nº meses com acompanhamento)

Somatório % de cobertura mensal (*)
(nº meses com acompanhamento)
(*)

Nº de pessoas infectadas

Desai
Suest
Dsei

ARPU: 70,08 ARPU: 60

ARPU: 74

Siasi

Consolida
ção das
informaçõ
es do Siasi

ARJU: 79,05 ARJU: 75

ARJU: 78

Consolida
ção das
informaçõ
es do
Sisvan

Desai
Suest
Dsei

ARPU: 35

ARPU:60

ARPU: 26,54

ARJU: 11,36

ARJU: 60

ARJU: 67,3

Consolida
ção das
informaçõ
es do
Sisvan

Desai
Suest
Dsei

ARPU: 26

ARPU: 50

ARPU: 36,35

ARJU: 59,3

ARJU: 60

ARJU: 55,20

Consulta a
relatório
do sistema

Desai
Suest
Dsei

ARPU: 376

ARPU: 315 ARPU: 126

ARJU: 567

ARJU: 482 ARJU: 732

Consolidação
das
informaçõ
es do Siasi

Desai
Suest
Dsei

ARPU: 0,12

Consolidação
das
informações
do Siasi

Desai
Suest
Dsei

DSEI ARPU
318,5/12=26,54
Eficácia

(*)

Fonte

Área
Método de Responsável
Resultado 2009
Aferição
Pelo
Indicador

Sisvan

DSEI ARJU:
315/2.312*100=
DSEI ARPU
436,2/12=36,35
DSEI ARJU:
1.558/567*100=

DSEI ARPU: 126

Eficácia

Eficácia

Sisvan

Sivep Malária

DSEI ARJU: 732
DSEI ARPU:
03/9.105x1.000
Eficácia

Siasi

DSEI ARJU:
20/12.983*1.000
DSEI ARPU:
20/346*1000=57,8
DSEI ARJU:
25/430*1000=58,1

Eficácia

Siasi

ARJU: 0,037
ARPU:
69,16/1000
ARJU:
54,50/1000

Meta
2010

Não foi
feita meta
para esse
indicador
Não foi
feita meta
para esse
indicador

Resultado
2010

ARPU:0,32
ARJU: 1,54
ARPU:
57,8/1000
ARJU:
58,1/1000
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3.4.3.3 Indicadores de saneamento ambiental
Indicador

Finalidade

Percentual de
execução
física de obras
de
abastecimento
de água com
recursos do
PAC (*)
(*)
Acumula
do 2007 a
2009.
(Parâmetro
de
verificação:
Portaria 544)

Medir a
execução
física das
obras do PAC

Percentual de
execução física de
obras de
esgotamento
sanitário com
recursos do PAC
(*)
(*) Acumulado
- 2007 a 2009.
(Parâmetro de
verificação:
Portaria 544)

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

Tipo

Fonte

Método
de
Aferição

Área
Responsáve
l pelo
Indicador

4/30 * 100=13

Nº de obras de abastecimento de água com
percentual de conclusão >40% e < 60

5/30 *100=16
Eficácia

Sigesan e
Siscon
Siafi

0

Relatórios
do
Sigesan;
Parecer
Técnico
de visita
de
acompanh
amento
(Diesp e
Sensp)

Densp
Depin
Suest

0
Medir a
execução
física das
obras do PAC

Resultado
2009

Meta
2010

Resulta
do 2010

0

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

13

0

16

0

0

0

0

0
Relatórios do
Sigesan;
Eficácia

0

0

Sigesan e
Siscon
Siafi

Parecer
Técnico de
visita de
acompanham
ento (Diesp e
Sensp)

0
Densp
Depin
Suest

0

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

0

0

0

0
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Indicador
Percentual de
aldeias com
sistema de
abastecimento de
água implantado
com recursos do
PAC (*)
(*) Acumulado –
2007 a 2009
OBS.:Será por
Core – definido
em reunião com
técnicos do Densp
em 08.10.09
Percentual de
aldeias com
tratamento de
água
implantado
com recursos
do PAC (*)
(*)Acumulado –
2007 a 2009)
Percentual de
sistemas de
Abastecimento
de água, em
aldeias, com
monitoramento
da qualidade da
água para
consumo
humano *

Finalidade
Medir o
percentual de
de aldeias
com sistema
de
abastecimento
de água
implantados
com recursos
do PAC

Aferir o
percentual de
aldeias com
tratamento de
água
implantado
com recursos
do PAC

Medir o
percentual de
sistemas de
abastecimento
de água
monitorado

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

5/16 * 100=31

Tipo

Eficácia

Eficácia
0

7/18 *
100=38,8%

Eficácia

Fonte

Método
de
Aferição

Planilha
de
acompanh
amento de
obras.
Visita de
acompanh
amento de
obras

Planilha
Acompan
hamento
de obras
(Densp)
E visita de
acompanh
amento de
obras
(Diesp)

Planilha
de
acompanh
amento
em excel
visita de
acompanh
amento de
obras
Planilha
de
acompanh
amen-to
Programa
ção de
acompanh
amento

Planilha de
Acompan
hamento
(Densp)
E visita de
acompanh
amento de
obras
(Diesp)
Planilha
Acompan
hamento
(Densp)
E visita de
acompanh
amento
(Diesp)

Área
Responsáve
l pelo
Indicador

DENSP
Suest

Resultado
2009

Meta
2010

Resulta
do 2010

100

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

31%

DENSP
Suest
0

DENSP
Suest

100

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

0

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

38,8%
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Indicador
Percentual de
comunidades
remanescentes de
quilombo com
SAA implantado
com recursos do
PAC
(*)
Acumulado –
2007 a 2009
Percentual de
domicílios
com
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
implantadas
com recursos
do PAC (RA
ajustado)
(*)
Acumulado –
2007 a 2009
Percentual de
domicílios com
Melhoria
Habitacional para
o Controle da
Doença de
Chagas realizada
com recursos do
PAC (*)
Acumulado –
2007 a 2009

Finalidade
Verificar o
percentual de
comunidades
remanescente
s de quilombo
com SAA
implantado

Verificar o
percentual de
domicílios
com
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
implantadas

Aferir o
percentual de
domicílios
com Melhoria
Habitacional
para o
Controle da
Doença de
Chagas
realizada

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

Tipo

0
Eficácia

Fonte
Relatório
Consolidado de
atividades
(Densp)
Planilha de
acompanhamen
to
(Diesp)/Sensp)
Programação
do PAC

Método
de
Aferição
Planilha
Acompan
hamento
(Densp)
E visita de
acompanh
amento
(Diesp/Se
nsp)

Área
Responsáve
l pelo
Indicador

DENSP
Suest

Resultado
2009

Meta
2010

0

0

0

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

Resulta
do 2010

Não há
comunidades
quilombolas
no Acre

Relatório
gerado do
Sistema
20/843*100=2,3
Eficácia

Eficácia
0

Programa
ção do
PAC
Sigesan

Programa
ção do
PAC
Sigesan

Programa
ção do
PAC

Relatório
gerado do
Sistema
Programa
ção do
PAC

DENSP/
Suest

DENSP/
Suest
0

2,3%

Não foi
elaborada
meta para
esse
indicador

0
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3.4.4 Análise Indicadores Institucionais:
3.4.4.1 Indicadores da Área de Comunicação e Educação em Saúde:
INDICADOR: Percentual de aldeias beneficiadas com ações de Educação em Saúde.
O percentual atingido foi muito abaixo do esperado, tendo em vista que por solicitação do Distrito
do Alto Rio Purus que não fizéssemos programação para o referido distrito e por determinação da
gestão foi priorizado as execução dos pareceres finais dos convênios de exercícios anteriores a
2006.
INDICADOR: Percentual de Casai’s beneficiadas com ações de educação em saúde voltadas
para humanização na prestação de serviços.
Foi atingido somente 50% das Casai‟s, pois devido a Casai de Mâncio Lima não ter sido inaugurada
e na época não executava os serviços de assistência.
INDICADOR: Percentual de TC com projetos de educação em saúde e mobilização social.
O percentual está abaixo da expectativa, pois somente 03 (três) projetos foram apresentados junto
com os TC. Apesar de que a área de educação em saúde vem informando as prefeituras e Governo
do Estado para o cumprimento da Portaria nº723, de 24 de julho de 2007.
3.4.4.2 Indicadores de Saúde Indígena


DSEI ALTO RIO PURUS

INDICADOR: Percentual de pessoas com esquema vacinal completo
A cobertura vacinal alcançou 74%, ou seja, superou a meta que era de 70%. Tal resultado deve-se
ao bom desempenho das equipes e valorização pelas mesmas desta ação, aquisição de
imunobiológicos em quantidade suficiente e boa aceitação da população a aplicação dos
imunopreveníveis.
INDICADOR: Média percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com
acompanhamento do estado nutricional e médica percentual de gestantes indígenas com
acompanhamento do estado nutricional
A meta de acompanhamento do estado nutricional de crianças e gestantes não foi atingida por
diversos motivos como: ausência das equipes em área mensalmente, Ais sem capacitação em Sisvan
indígena para auxiliarem nesta ação e ausência crianças e gestantes em área para atendimento em
algumas viagens das equipes.
INDICADOR: Nº de pessoas infectadas por malária na população indígena
No ano de 2010 a redução dos casos de malária foi de 66,04%. Tal conquista deve-se ao fato de em
2010 ter existido condições de trabalho como transporte, pessoal e equipamentos. Sendo assim, a
equipe espera que 2011 existam as mesmas condições para que os resultados positivos
permaneçam.
INDICADOR: Incidência de tuberculose pulmonar BK+ na população indígena
Em 2010 existiram apenas 3 casos novos de tuberculose e neste mesmo ano mais ações poderiam
ter sido desenvolvidas porém em virtude da falta de recursos tornou-se inviável.
INDICADOR: Coeficiente de mortalidade infantil na população indígena
No ano de 2010 a mortalidade infantil diminui e vários fatores contribuíram para isso. Destaca-se a
atuação das EMSI nos pólos que a cada ano se dedicam mais no controle das doenças prevalentes
na infância como as respiratórias, a diarréia, desnutrição evitando assim os óbitos infantis.
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DSEI ALTO RIO JURUÁ:

O percentual do esquema vacinal, 3 pontos acima do esperado, está relacionado com o bom
desempenho das atividades das EMSI em área. É importante considerar a parceria com o PNI em
nível nacional e local na disponibilidade dos insumos e imunobiológicos, aspecto este que têm
contribuído para garantir a aplicação de todas as vacinas na população indígena. Não foi possível
alcançar um patamar acima do realizado devido à mobilidade dos indígenas de suas terras para
outros lugares inclusive, para áreas urbanas (cidade).
No que se refere à vigilância nutricional: Os resultados esperados alcançaram níveis acima do
que fora programado, dado a freqüência e permanência das EMSI nas aldeias, bem como, a
realização de atividades no acompanhamento do desenvolvimento das crianças < de 5 anos, ou seja,
a pesagem e medição destas. Quanto ao percentual do acompanhamento das grávidas ser menor do
que o esperado, deve-se considerar que mesmo com a freqüência das EMSI em área, para se
alcançar o desejado é preciso realizar no mínimo 04 consultas.
Relacionado ao incremento da Malária em área indígena, é preciso levar em conta três aspectos:
a) A Região do Alto Juruá sofreu um acréscimo considerável na incidência da doença, b) O
DSEI não dispõe de equipes suficientes para realização de aplicação de inseticidas nas áreas de alto
risco para Malária ou com transmissão desse agravo, c) Ainda dependemos da parceria do Estado e
Municípios para execução dessas atividades e estes por sua vez têm grandes áreas para dar
cobertura, nem sempre somos atendidos quando solicitamos ajuda.
Em se tratando dos indicadores de TB não foi possível alcançar as metas programadas.
Considere-se que as comunidades onde há transmissão da doença estão situadas em áreas
geograficamente dispersas e em lugares de difícil acesso, exemplo disso, é o Alto Rio Envira, Pólobase de Feijó, a 10 dias de distância, e o Rio Bagé no Alto Rio Juruá que no período de estiagem
(seca dos rios e igarapés) ficam intrafegáveis. Por outro lado, mesmo com toda essa dificuldade,
conseguimos que todos os casos diagnosticados evoluíssem para cura, graças ao trabalho das EMSI
e do AIS.
Nosso grande problema está no coeficiente da mortalidade infantil que ao invés de diminuir,
aumentou 16,3 pontos percentuais quando comparado ao ano anterior. Apesar das EMSI manteremse em área com uma média de permanência de 20 dias em campo, realizando as ações de atenção
básica; aplicando imunopreveníveis, monitorando o crescimento das crianças menores de 1 e 5
anos. As comunidades indígenas enfrentam um grave problema que é pouco ou quase nada
de investimento na produção de alimentos. As crianças ainda têm carência dos alimentos básicos,
que aliado a um surto de uma virose que acometeu as crianças < de 1 ano, 25 destas foram a óbito.
3.4.4.3 Indicadores de Saneamento Ambiental
INDICADOR: Percentual de execução física de obras de abastecimento de água com recursos
do PAC (*)
Dos 30 projetos apresentados pela Convenente, 15 foram aprovados por esta divisão e somente 10
foram iniciados. Alega a Convenente que um dos fatores que prejudicou o alcance da meta foi
problemas na licitação, como licitação fracassada ou recursos dos licitantes.
No tocante aos 15 convênios ainda não aprovados, informamos que a Convenente ainda não sanou
os impeditivos que prejudicaram a aprovação do pleito.
INDICADOR: Percentual de execução física de obras de esgotamento sanitário com recursos
do PAC (*)
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Os dois únicos projetos de esgotamento sanitário ainda não foram aprovados por pendências
técnicas não sanadas pela Convenente.
INDICADOR: Percentual de aldeias com sistema de abastecimento de água implantado com
recursos do PAC (*)
Dos 16 projetos previstos, somente 05 foram implantados com recursos do PAC. Esse baixo índice
deve-se ao fato que o proprietário, responsável pela obra ter falecido e o contrato pactuado está sob
judice. Ressalto que as obras foram iniciadas praticamente em todas as aldeias previstas, porém
concluída somente em 05.
INDICADOR: Percentual de aldeias com tratamento de água implantado com recursos do
PAC (*)
Os tratamentos implantados foram todos em sistemas antigos, priorizando as comunidades de fácil
acesso.
INDICADOR: Percentual de sistema de abastecimento d´água, em aldeias, com
monitoramento da qualidade da água para consumo humano(*)
Das 18 aldeias previstas para monitor a qualidade da água, somente 07 foram monitoradas.
Ressaltamos que em todo o sistema com tratamento é realizado o monitoramento do cloro residual,
mas o monitoramento da água, conforme a Tabela nº. 09 da Portaria nº. 518/04, somente 07
sistemas foram atendidos devido ao fácil acesso.
INDICADOR: Percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas
com recursos do PAC (*)
O baixo índice deve-se a vários fatores como: faltam muitos projetos ainda para serem analisados e
aprovados; alguns aprovados ainda não foram licitados ou tiveram problemas na licitação por parte
das prefeituras; mudança na lista dos beneficiários atrasando o cronograma de execução; problemas
na execução das obras como falta de cimento nas comunidades mais distantes.

4. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA
DE CRÉDITOS OU RECURSOS
4.1

Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

“Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 21212.11.00,
21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do SIAFI”.
5. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.1

Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

Quadro 5.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
Ano de Inscrição
2009
2008
2007
2006

Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
20.476,59
20.476,59
127.855,81
127.855,81
420,00
106.771,15
161.703,75
161.703,75

Valores em R$
1,00
Saldo a Pagar em
31/12/2010
-
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2005
Total

260.510,45
570.546,60

Ano de Inscrição
2009
2008
2007
2006
2005
Total
Observações:

589,95
259.920,50
1.009,95
676.727,80
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
2.439.028,74
2.257.276,22
123.393,13
3.040.765,87
1.175.922,21
1.864.843,66
2.965.601,54
27.803,93
2.830.606,46
587.535,50
18.398,68
569.136,82
984.688,28
60.273,16
924.415,12
10.017.619,93
3.539.674,20
6.312.395,19

Saldo a Pagar em
31/12/2010
58.359,39
58.359,39

Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde

5.2

Análise Crítica

O pagamento das despesas de restos a pagar Processados no período de 2005 a 2009 foram
todos pagos, conforme demonstrado no quadro acima, de acordo com os Atos Normativos e
Legislação Vigente. Com relação às despesas inscritas não processadas no ano de 2009 houve um
percentual de 92,54% anulados, sendo que desse percentual houve a anulação de 51,68% que se
refere à Concorrência nº 01/2008 anulada pelo falecimento do proprietário individual da empresa C
P ROSAS ENGENHARIA e 40,86% refere-se à anulação do empenhamento da Concorrência
02/2009 uma vez que as empresas não assinaram contratos e 5,05% pagamentos acumulados e
2,39% em saldo a pagar até 31/12/2010.
6.

INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS

6.1

Composição do Quadro de Servidores Ativos

Quadro 6.1 Composição do Quadro de Recursos Humanos-Situação apurada em 31/12/2010
Lotação
Autorizada
Efetiva
0
0
1
Provimento de cargo efetivo
0
0
1.1
Membros de poder e agentes políticos
150
150
1.2
Servidores de Carreira
1.2.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
0
0
1.2.2
Servidor de carreira em exercício descentralizado
0
0
1.2.3
Servidor de carreira em exercício provisório
0
0
1.2.4
Servidor requisitado de outros órgãos e esferas
0
0
03
03
1.3
Servidores com Contratos Temporários
0
0
1.4
Servidores Cedidos ou em Licença
1.4.1
Cedidos
21
21
1.4.2
Removidos
0
0
1.4.3
Licença remunerada
0
0
1.4.4
Licença não remunerada
0
0
0
0
2
Provimento de cargo em comissão
0
0
2.1
Cargos Natureza Especial
0
0
2.2
Grupo Direção e Assessoramento superior
2.2.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
05
05
2.2.2
Servidor de carreira em exercício descentralizado
0
0
2.2.3
Servidor de outros órgãos e esferas
01
01
2.2.4
Sem vínculo
01
01
2.2.5
Aposentado
0
0
0
0
2.3
Funções gratificadas
2.3.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
14
14
Tipologias dos Cargos

Ingressos
em 2010
0
0
0
02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0

Egressos em
2010
0
0
0
02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
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2.3.2
Servidor de carreira em exercício descentralizado
2.3.3
Servidor de outros órgãos e esferas
3
Total
Fonte: Sereh/Funasa/Acre

0
0
195

0
0
195

0
0
03

0
0
03

Quadro 6.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação
apurada em 31/12/2010
Faixa Etária (anos)
Tipologias do Cargo
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções gratificadas
Fonte: Sereh/Funasa/Acre

Até 30

De 31 a 40 De 41 a 50

De 51 a 60

Acima de
60

0
06
0
0

0
08
01
0

0
85
01
10

0
43
01
09

0
08
0
02

0
01
01

0
0
04

0
04
07

0
02
02

0
0
0

Quadro 6.3 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12/2010
Tipologias do Cargo
1.

Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3. Funções gratificadas
LEGENDA
Nível de Escolaridade

1
0
0
0
0
0
0
0

2
06
0
0
0
0
0
0

3
22
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

Nível de Escolaridade
4
5
6
38
108
41
0
0
0
0
0
06
0
0
03
06
14
01
0
0
0
0
0
0
0
0

02
07

05
07

7
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada.

Fonte: Sereh/Funasa/Acre

6.2

Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Quadro 6.4 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em
31/12/2010
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
1
Integral
1.1
Voluntária
1.2
Compulsório
1.3
Invalidez Permanente
1.4
Outras
2
Proporcional
2.1
Voluntária
2.2
Compulsório
2.3
Invalidez Permanente
2.4
Outras
Fonte: Sereh/Funasa/Acre

Quantitativo de Servidores

Aposentadorias em 2010

106
03
15
0

12
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Quadro 6.5 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em
31/12/2010
Quantitativo de
Beneficiários
125
0

Regime de proventos originário do servidor
1. Integral
2. Proporcional
Fonte: Sereh/Funasa/Acre

6.3

Pensões concedidas em
2010
11
0

Composição do Quadro de Estagiários

Quadro 6.6 - Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de
escolaridade
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
0
0
0
0
Nível superior
Área Fim
0
0
0
0
Área Meio
15
15
15
15
0
0
0
0
Nível Médio
Área Fim
0
0
0
0
Área Meio
24
24
24
24
Fonte: Sereh/Funasa/Acre

Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)
0,0
0,0
29.760,00
0,0
0,0
32.160,00

6.4
Quadro de custos de recursos humanos
Quadro 6.7 – Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
Valores em R$ 1,00
Despesas Variáveis
Tipologias Vencimentos
/
e vantagens Retribuiçõe
Exercícios
fixas
s

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Assistencia
Indenizações
is e
previdenciá
rios

Demais
despesas
variáveis

Total

Membros de poder e agentes políticos
2008
2009
2010
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
2008
3.844.901,81 39.659,63 11.628.535,59
995.484,80 1.893.312,98 110.933,08 1.303.453,32 19.816.281,21
2009
8.281.636,48 35.403,15
8.589.432,28 2.303.739,95
936.302,92 161.702,19 1.271.442,75 21.579.659,72
2010
7.341.940,75 26.951,08
6.233.704,33 1.706.552,55 1.394.278,40 362.958,38
991.846,72 18.058.232,21
Servidores com Contratos Temporários
2008
2009
202.290,00
16.857,51
219.147,51
2010
220.680,00
18.390,00
6.129,99
245.199,99
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
2008
2009
2010
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2008
2009
2010
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2008
5.624,47 179.645,63
185.270,10
2009
195.313,03
195.313,03
2010
6.557,19 177.252,92
183.810,11
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
2008
126.405,50
126.405,50
2009
132.370,25
132.370,25
2010
132.160,95
132.160,95

Fonte: Sereh/Funasa/Acre
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6.5

Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Quadro 6.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA – ACRE
UG/Gestão: 255001/36211
CNPJ: Nº 26.989.350/0516-16
Informações sobre os contratos
Ano do
contrato

2009

Área

2010
2010

Vigilância

2010

Limpeza sede Ordinária
e Dsei Arju
Limpeza Casai Ordinária
Mâncio Lima

2009

2010

Identificação do
Contrato

Nat.

Limpeza
Ordinária
CASAI Rio
Branco
Limpeza Sede Ordinária
e Dsei Arju
Vigilância
Emergencial
Ordinária

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período contratual
de execução das
atividades
contratadas

Início

Fim
-

N° 07/2009 - Proc.:
25106.004.414/2009-28

WJP da Cunha –
09.592.187/001-34

08/07/09

N° 06/2009 - Proc.:
25106.004.414/2009-28
N° 02/2010 - Proc.:
25106.003.739/2010-04
N°15/2010 - Proc.:
25106.006.121/2010-98
N° 13/2010 - Proc.:
25106.002.211/2010-18
N°14/2010 - Proc.:
25106.002.211/2010-18

MS Serviços –
09.007.566/0001-10
Transeguro –
17.219.353/0001-80
Vigiacre 04.939.650/0001-58
Engenhacre
07.356.833/001-39
MC Construções
08.575.671/0001-92

Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados

Sit.

F
M
S
P C P C P C
X

X

Vigente

15/07/09 15/07/10

X

X

Encerrado

27/05/10 22/11/10

X

X

Encerrado

08/12/10

-

X

X

Vigente

18/11/10

-

X

X

Vigente

10/12/10

-

X

X

Vigente

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: SALOG/SOMAT/FUNASA/AC

Quadro 6.9 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra.
“ Não houve ocorrência no período”.
Quadro 6.10 – Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço
com locação de mão de obra.
“ Não houve ocorrência no período”.
6.6

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

“Não há indicadores desenvolvidos para a área de pessoal”.
7. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS
7.1 Transferências Efetuadas no Exercício
7.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010
“Não se aplica à SUEST”.
7.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três
últimos exercícios
“Não se aplica à SUEST”.
63

7.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no
exercício de 2011 e seguintes
“Não se aplica à SUEST”.
7.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse
7.1 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ
na modalidade de convênio e de contratos de repasse.

Valores em R$
1,00

Unidade Concedente
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA -ACRE
CNPJ: 26.989.350/0516-16
UG/GESTÃO: 255001/36211
Exercício da
prestação de
contas

Quantitativos e montante repassados

Ainda no prazo de Quantidade
prestação de contas Montante Repassado
Quantidade
Contas
2010
Com prazo de
prestadas
Montante Repassado (R$)
prestação de contas
Quantidade
Contas
NÃO
vencido
prestadas
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
2009
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
2008
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Anteriores a
Contas NÃO prestadas
2008
Montante Repassado (R$)
Fonte: Serviço de Convênio/FUNASA/ACRE

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Contratos de
Convênios
Repasse
00
00
19
R$ 8.741.111,26

01
R$ 100.000,00

01
R$ 200.000,00

7.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de
repasse
7.2. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade
de convênio e de contratos de repasse.
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA-ACRE
CNPJ: 26.989.350/0516-16
UG/GESTÃO: 255001/36211
Exercício da
prestação
Quantitativos e montantes repassados
de contas

2010

Quantidade de contas prestadas
Com prazo de Quantidade
análise ainda não
Montante repassado (R$)
vencido
Quantidade Aprovada
Contas
Quantidade Reprovada
Com prazo de analisadas
Quantidade de TCE
análise vencido
Contas NÃO Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)

Instrumentos
Contratos de
Convênios
Repasse

48
02
1.302.000,00
20
26
09
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2009

2008

Exercícios
anteriores a
2008

Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado
Contas NÃO
analisadas

00

01
01
00
00

Quantidade
Montante repassado

Fonte: Serviço de Convênios/FUNASA/ACRE

7.2

Análise Crítica

No exercício de 2010, a SUEST-AC registrou um total de 48 (quarenta e oito) convênios
com prestação de contas analisadas firmados em exercícios anteriores devidamente classificados em
aprovado ou reprovado, somando um montante de R$ 27.922.050,13 (vinte e sete milhões
novecentos e vinte e dois mil, cinqüenta reais e treze centavos). E nos três últimos exercícios,
destaca-se 01 (um) convênio com conta analisada e aprovada do ano de 2008, conforme o Quadro.
Na Unidade Jurisdicionada observou-se que no exercício de 2010, houve dificuldade para
fazer o acompanhamento “in loco” da execução físico-financeira dos convênios, tendo em vista o
déficit de recursos humanos e a logística para verificar a execução dos mesmos. Sendo, que o
Serviço de Convênios, realizou a devida análise, mediante apresentação de documentos referente
aos recursos repassados pela Convenente.
No que diz respeito, a análise das prestações de contas das transferências expiradas até 2010,
providenciou-se temporariamente a vinda de 01 (um) técnico da área para colaborar na análise da
prestação de contas, em virtude da grande demanda no setor. Dessa forma, a eficiência e eficácia
relacionadas aos procedimentos adotados são levadas em consideração pelo número de prestação de
contas analisadas durante o ano.
Acerca da análise da evolução das prestações de contas, vale mencionar que foram adotados
os seguintes mecanismos: após o encerramento da vigência do convênio a Convenente tem até 60
(sessenta) para apresentação da prestação de contas. Com apresentação da prestação contas é feito
check list da documentação, e enviado para áreas técnicas para análise. Posteriormente é realizada
análise financeira referenciando a aprovação ou não, das prestações de contas.
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10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Quadro 10.1 - Estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

1

Avaliação
2
3
4
X

5

X
X
X
X
X

X
X
X
1

2

3

4

5
X

X
X

X
X
X
X
X
X
1

2

3
X

4

5

X
X
X
1

2

3

4
X

5

X
X
X
X
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Monitoramento
1
2
3
4
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
X
validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
X
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
X
desempenho.
Considerações gerais: Em reunião do COREGE, foram apresentadas todas as perguntas e que após de discutidas
foram marcados os itens mais votados pelos membros do COREGE.

5

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.

11. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Quadro 11.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia? Redução de consumo, conseqüentemente
nos valores das faturas de água e energia;
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

1
x

Avaliação
2
3 4

5

x

x

x

x

x
x

x
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Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Comunicação oficial (Ofício),
cronograma de horários para desligamento de condicionadores de ar e nos intervalos de
trabalho o desligamento de monitores.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Palestra e Peça teatral.
Considerações Gerais: Em reunião do Colegiado de Gestão – COREGE da Suest/AC, foram
apresentadas todas as perguntas e após análises, foram marcados os itens mais votados
pelos membros do COREGE.

x
x

x
x

x

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente
não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente
aplicado no contexto da UJ.

12. GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
12.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro 12.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União
Localização Geográfica

BRASIL

UF 1 – Estado do Acre
Municípios
Bujari
Sena Madureira
Manuel Urbano
Tarauacá
Feijó
Cruzeiro do Sul
Senador Guiomard
Capixaba
Porto acre

Quantidade de imóveis de propriedade da
União de responsabilidade da UJ
Exercício 2009
Exercício 2010

19

20

01
01
01
01
01
01
02
01
01

01
01
01
01
01
01
02
01
01
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Jordão
Plácido de Castro
Assis Brasil
Brasiléia
Rio Branco
Acrelândia
Xapuri
Casai de Mâncio Lima
Subtotal Brasil

EXTERIOR
(NÃO HÁ
OCORRÊNCIA)

Fonte:

PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

01
01
01
01
02
01
02
-

01
01
01
01
02
01
02
01

19

20

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Suest/FUNASA-AC

Quadro A.12.1 PLÁCIDO DE CASTRO - 01 IMÓVEL
RIO BRANCO - 02 IMÓVEIS
XAPURI - 02 IMÓVEIS
Não foi cobrança do TCU no momento, por este motivo não foi dado ênfase quanto às atualizações
dentro do sistema, mas mesmo assim estamos aguardando pendências de cartórios e outros.

01) SENADOR GUIOMARD – Imóvel principal, onde funciona a Endemias e um terreno
para ampliação do imóvel, estão com problemas na documentação principalmente, no
Cartório.
02)
RIO BRANCO – Edifício Sede e Casa do Índio – CASAI/AC, este último, oriundo
da FUNAI e por existir problemas com a documentação a respeito da localização geográfica,
até o presente momento não foi regularizado os dados cadastrais no sistema.
03)
XAPURI – Existem dois imóveis, um onde foi construído uma unidade de Apoio
da FUNASA referente a Endemias e um terreno para realizar uma ampliação no imóvel, não
cadastrados no SPUnet, todos com pendência nas documentações.
04)
MÂNCIO LIMA – Existe a construção de um imóvel destinado a Casa de Saúde
Indígena do Município de Mâncio Lima, só que até a presente data, a documentação do
imóvel está pendente devido a problemas com o proprietário antigo, por se tratar de área rural,
agora deverá ser aprovada através de Lei na Câmara Municipal para legalização da área
urbana.

.
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Quadro 12.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
Quantidade de Imóveis Locados de
Terceiros pela UJ
Exercício 2009
Exercício 2010

Localização Geográfica

BRASIL

EXTERIOR(Não
há Ocorrência)

Fonte:

UF 1 – ESTADO DO ACRE
Cruzeiro do Sul – Sede Dsei ARJU
Subtotal Brasil
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

0
0

01
01

0
Σ

01
Σ

Σ

Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Suest/FUNASA-AC

OBS: Quadro A.12. 2 – Imóvel locado.
Imóvel situado na Rua Floriano Peixoto nº 234 – Bairro Centro, conforme Termo de Contrato nº
08/2010. Destinado a Sede do Dsei ARJU, período de vigência 06/10/2010 a 06/10/2011.
Quadro 12.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade da UJ
UG

RIP

BUJARI
SENA
MADUREIRA
MANUEL
URBANO

0645000025001
0145000365005.

TARAUACÁ

0147000225005

FEIJÓ
CRUZEIRO DO
SUL
SENADOR
GUIOMARD

0113000245001

CAPIXABA

0647000025008

PORTO ACRE

0647000025008

JORDÃO
PLACIDO DE
CASTRO

0653000025002

ASSIS BRASIL

0157000195006

BRASILEIA

0105000315009

RIO BRANCO

0139002765006

Regime

Estado de
Conservação

21

BOM

21

BOM

Valor
Histórico
7.962,00

Data da
Avaliação
16/12/2010

21

BOM
RUIM

21

BOM

21

BOM

0107000585002

17/12/2010
2.860,00
3.149,25

21

17/12/2010
17/12/2010

BOM

21

BOM

21

BOM

21

BOM

0151000325008

41.004,30
19.905,00

BOM

15/12/2010
17/12/2010
17/12/2010

21

BOM

21

BOM
TOTAL
Total

154.821,00
186.102,73
201.550,54

xxxxxxxxx
2.402,40
5.119,79
597.821,69
745,119,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.372,38

8.703,64
21

56.904,53

17/12/2010
15.013,83

0,00

24.301,00

20.300,04
21

1.077,21

16/12/2010

BOM

0,00

97.173,23

7.680,00

0153000145006

129.784,51

Imóvel Instalações

118.104,33

7.800,00
21

Valor
Reavaliado

17/12/2010
7.800,00

0155000065009

Despesa com
Manutenção no
exercício

Valor do Imóvel

8.703,64
17/12/2010
17/12/2010
xxxxxxxx

206.623,48
195.256,58
597.821,69
2.100.746,10

Fonte: Suest/FUNASA-AC
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Quadro. A.12. 3
Valor Reavaliado: No CUB - Custo Unitário Básico foi utilizado o índice SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) - Tabela NOV/2010 - Valor R$
820,21 (Região Norte - Acre). Fonte IBGE - Acesso em 15/12/2010 - www.ibge.gov.br.
Orientações quanto ao preenchimento e aos índices utilizados foram repassadas pelo SPIUnet.
Foram trabalhados exatamente os doze (12) imóveis que eram objeto de cobrança do TCU nos
Acórdãos nº 3047/2007 e 4533/99.
13. GESTÃO DE TI.
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
14. Utilização de cartões de Pagamento
14.1 - Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal
UG Executora: 255001 - Fundação Nacional de Saúde - Acre

Entidade

Nome Suprido

Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed

21652279253

PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

1.820,00

24967530125

VAMIR TEREZA BORGES

4.615,19

30165210249
Total

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

7.392,60
13.827,79

Texto da DN: Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal,
observando-se as disposições dos Decretos nº 5.335/2005 e 6.370/2008.
15. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
16. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES DO TCU
16.1

Deliberações do TCU atendidas no exercício

Quadro 16.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Acórdão: 314/2010

Comunicação Expedida: Solicitação de Auditoria CGU nº 242424/002

Recomendação/Determinação

Área
Providência Adotada
Responsável
9.6.determinar à Funasa adoção de medidas para assegurar
Serviço de 9.6 - A CORE/AC adotou
tempestividade na fiscalização da execução e da prestação de
Convênio
medidas para assegurar em
contas de convênios e das respectivas tomadas de contas especiais,
tempo hábil a fiscalização e
quando estas se fizerem necessárias
execução e nas prestações
de contas de convênio

Acórdão: 328/2010

Resultados Obtidos
Os prazos estão
sendo cumpridos,
conforme as
determinações do
Acórdão.

Comunicação Expedida:Solicitação de Auditoria CGU Nº 242424/002

Recomendação/Determinação

Área
Providência Adotada
Responsável
9.6 determinar à Coordenação Regional da FUNASA no Acre que, Dsei Alto
9.6 – A Coordenação
por intermédio do DSEI-ARJU:
Rio Juruá
encaminhou
expediente

Resultados Obtidos
À época o DSEI foi
recebeu o
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9.6.1. realize periodicamente levantamento das necessidades
medicinais dos Pólos-Base e dos Postos de Saúde nas aldeias
indígenas e demais estudos técnicos que considerar pertinente, em
estreita articulação com essas unidades, a fim de planejar e executar
eficientemente as aquisições de medicamentos, visando a manter no
DSEI-ARJU estoque adequado para o suprimento das unidades de
atenção à saúde indígena de sua circunscrição, evitando tanto a
insuficiência quanto a perda de medicamentos por vencimento do
prazo de validade, como ocorrido em 2007, consoante o disposto no
art. 86, incisos I e II c/c art. 13, inciso I, do Regimento Interno da
FUNASA, aprovado pela Portaria MS nº 1.776/203;
9.6.2. adote procedimentos e medidas administrativas tendentes a
eliminar o risco de perdas de medicamentos por vencimento do
prazo de validade, como, por exemplo, remeter mensalmente aos
Pólos-Base de Saúde Indígena relação quantificada e atualizada dos
medicamentos estocados naquele Distrito, a fim de estimular tais
unidades a requisitarem os produtos farmacêuticos diretamente ao
DSEI e evitar perdas como as ocorridas em 2007;
9.6.3. apure a responsabilidade pelo vencimento dos medicamentos
no exercício de 2007 como objetivo de obter o ressarcimento dos
prejuízos decorrentes, instaurando, se for o caso, a respectiva
tomada de contas especial, nos termos do que estabelece a Instrução
Normativa nº 56/2007 do TCU.

Acórdão: 2301/2010

dando ciência ao DSEIs
acerca do Acórdão e seus
efeitos;

expediente.

9.6.1 – Foi criado
SISCOESC, com o fito
monitorar a gestão
medicamentos no âmbito
DESAI e DSEIs;

o
de
de
do

O SISCOESC está
implantado e
funcionando na sede
do DSEI.

9.6.2 – O DSEI ARJU,
planejou a implantação do
SISCOESC nos 07 Pólosbase, com a finalidade de
alimentar “in loco” todas as
informações inerentes a
medicamentos;

O farmacêutico
responsável pelo
SISCOESC
monitora as saídas
de medicamentos do
DSEI para os Pólosbase.

9.6.3 – Instituiu-se uma
comissão de sindicância
para apurar a prescrição de
medicamentos e vacinas
vencidas
pela
equipe
multidisciplinar

A Comissão
constatou no
decorrer dos
trabalhos que o
objeto da denuncia
não cingia com a
realidade, ou seja,
não havia
medicamentos
vencidos no PóloBase de Jordão

Comunicação Expedida: Solicitação de Auditoria CGU Nº 242424/002

Recomendação/Determinação

Área
Responsável
9.12 determinar à Fundação Nacional de Saúde – Funasa que
Serviço de
suspenda, imediatamente, qualquer repasse de recursos relativos aos Convênio
convênios nº 160/2006 e 324/2006, firmados com a Prefeitura de
Porto Acre/AC;
9.13 fixar prazos de 60 dias para que a Fundação Nacional de Saúde
– Funasa promova a instauração da tomada de contas especial em
face de dano ao erário decorrente da inexecução do objeto dos aos
convênios nº 160/2006 e 324/2006, firmados com a Prefeitura de
Porto Acre/AC, conforme informado nos Pareceres Técnicos
SAPRO 46/2010 e 47/2010, de 10/5/2010, emitidos pela Funasa,
levando em consideração, no cálculo do débito, o superfaturamento
apurado nestes autos;

Providência Adotada

Resultados Obtidos

9.12 – suspensão dos
repasses do conv. 160/06;
quanto ao 324/06, não se
aprovou a prestação de
contas
parcial,
condicionando a liberação
das parcelas seguintes;

Estão em
andamento as
tomadas de contas
especiais dos
convênio nº
0324/2006 e EP
0160/2006.

9.13 – A CORE solicitou
um novo parecer técnico
para fins de subsidiar a
instauração de TCE

Acórdão:4009/2010
Comunicação Expedida: Ofício nº 21556-TCU/Sefip, de 02/08/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.3. determinar à Coordenação Regional da FUNASA no Acre Serviço de 9.3.1 – Providenciado a
que:
Recursos
cessação do pagamento das
9.3.1 faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, Humanos
parcelas
no
mês
de
no prazo de 15 dias, o pagamento decorrente da parcela ora
setembro/2010;
impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa;
9.3.2 – Foi efetuada a
9.3.2 comunique aos interessados acerca da presente deliberação,
comunicação
aos
alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual
interessados
acerca
da
interposição de recursos não a exime da devolução dos valores
deliberação;
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de
não provimento;
9.4.1 – foi encaminha
9.4 orientar a Coordenação Regional da Fundação Nacional de
Do via sistema SISAC ao
Saúde no Acre – Funasa/Ac que:
TCU, conforme item 2 do
9.4.1 poderá, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno
Ofício nº. 226/DIREH,
deste Tribunal, emitir novo ato, livre das irregularidades ora
datado de 14.09.2010
apontadas, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal, na
forma do artigo 260, caput, também do Regimento;
9.4.2
–
está
sendo
9.4.2 sobre a necessidade de observar a correta aplicação do
observado pela CORE/AC,
Acórdão nº 2161/2005-TCU - Plenário, no caso de pagamento de
a correta aplicação do
valores decorrentes de sentenças judiciais, especialmente o subitem
Acórdão
9.2.1.2, in fine, no sentido de subtrair destes valores as sucessivas
Nº. 2161/2005 – TCU

Resultados Obtidos
Cessou definitivamente
a vantagem de decisão
URP,
nos
contracheques
dos
servidores aposentados.
Realizada
a
exclusão da referida
vantagem nos atos
de aposentadoria e
devolvido ao TCU
através do SISAC
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incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias
criadas por lei, até a absorção integral destas vantagens.

Plenário, com ênfase ao
subitem 9.2.1.2, in fine, no
sentido de subtrair destes
valores as sucessivas
Incorporações decorrentes
de
novas
estruturas
remuneratórias criadas por
lei
Acórdão: 4010/2010
Comunicação Expedida:Ofício nº21727-TCU/Sefip, de 09/08/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.3. determinar à Coordenação Regional da FUNASA no Acre Serviço de 9.3.1 – Foram cessados os
que:
Recursos
pagamentos no mês de
9.3.1 faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, Humanos
setembro de 2010, dos
no prazo de 15 dias, o pagamento decorrente da parcela ora
servidores interessados;
impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa;
9.3.2 – todos os servidores
9.3.2 comunique aos interessados acerca da presente deliberação,
foram comunicados acerca
alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual
das deliberações contidas no
interposição de recursos não a exime da devolução dos valores
Acórdão;
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de
não provimento;
9.4.1 – foi encaminhado ao
9.4 orientar a Coordenação Regional da Fundação Nacional de
TCU via SISAC Ofício nº.
Saúde no Acre – Funasa/Ac que:
226/DIREH, item 2;
9.4.1 poderá, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno
deste Tribunal, emitir novo ato, livre das irregularidades ora
9.4.2 - 9.4.2 – está sendo
apontadas, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal, na
observado pela CORE/AC,
forma do artigo 260, caput, também do Regimento;
a correta aplicação do
9.4.2 sobre a necessidade de observar a correta aplicação do
Acórdão
Acórdão nº 2161/2005-TCU-Plenário, no caso de pagamento de
Nº. 2161/2005 – TCU
valores decorrentes de sentenças judiciais, especialmente o subitem
Plenário, com ênfase ao
9.2.1.2, in fine, no sentido de subtrair destes valores as sucessivas
subitem 9.2.1.2, in fine, no
incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias
sentido de subtrair destes
criadas por lei, até a absorção integral destas vantagens.
valores as sucessivas
Incorporações decorrentes
de
novas
estruturas
remuneratórias criadas por
lei
Acórdão: 4011/2010
Comunicação Expedida:Ofício nº 21551-TCU/Sefip, de 02/08/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.3. determinar à Coordenação Regional da FUNASA no Acre
9.3.1 – foi cessado o
que:
pagamento
da
parcela
9.3.1 faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU,
impugnada no mês de
no prazo de 15 dias, o pagamento decorrente da parcela ora
setembro/2010;
impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade Serviço de
administrativa omissa;
Recursos
9.3.2 – Os servidores
9.3.2 comunique aos interessados acerca da presente deliberação, Humanos
interessados
foram
alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual
comunicados
das
interposição de recursos não a exime da devolução dos valores
deliberações contidas no
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de
Acórdão do TCU nº.
não provimento;
4011/2010;
9.4 orientar a Coordenação Regional da Fundação Nacional de
Saúde no Acre – Funasa/Ac que poderá, nos termos do art. 262, §
9.4 – Foi encaminhado via
2º, do Regimento Interno deste Tribunal, emitir novo ato, livre das
SISAC ao TCU, Ofício nº.
irregularidades ora apontadas, submetendo-o a nova apreciação por
226/DIREH,
em
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento;
14.09.2010.
Acórdão: 5671/2010
Comunicação Expedida: Ofício nº 23831-TCU/Sefip, de 01/10/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde/Funasa 9.4.1 – foi cessado o
Coordenação Regional no Acre que:
pagamento
da
parcela
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos
impugnada no mês de
decorrentes dos atos impugnados, contados a partir da ciência da
setembro/2010;
deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da Serviço de
autoridade administrativa omissa, com fundamento nos arts. 71, Recursos
9.4.2 – Os servidores
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno Humanos
interessados
foram
desta Corte;
comunicados
das

Resultados Obtidos
Cessou
definitivamente
a
vantagem
de
decisão URP, nos
contracheques dos
servidores
aposentados.
Realizada
a
exclusão da referida
vantagem nos atos
de aposentadoria e
devolvido ao TCU
através do SISAC

Resultados Obtidos
Cessou
definitivamente
a
vantagem
de
decisão URP, nos
contracheques dos
servidores
aposentados.
Realizada
a
exclusão da referida
vantagem nos atos
de aposentadoria e
devolvido ao TCU
através do SISAC

Resultados Obtidos

Cessou parcialmente
tendo em vista que
existe devolução de
uma parcela por
parte
dos
pensionistas.
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9.4.2. dê ciência do inteiro teor do presente acórdão aos
interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente
de eventual interposição de recursos não os exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso
de não-provimento dos recursos;
9.4.3. no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia,
comprovante da data de notificação dos interessados desta
deliberação;

deliberações contidas no
Acórdão do TCU nº.
5671/2010;

Aguardando
devolução
da
notificação
para
realizar o desconto.

9.4.3 – Foi encaminhado via
SISAC ao TCU, Ofício nº.
226/DIREH,
em
14.09.2010;

Acórdão: 6046/2010
Comunicação Expedida:Ofício nº 24406-TCU/Sefip, de 21/10/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.3 determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional de
9.3.1 – foi cessado o
Saúde no Acre - Core/Funasa/AC que:
pagamento
da
parcela
9.3.1 faça cessar, no prazo de quinze dias, o pagamento decorrente
impugnada no mês de
do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade
setembro/2010;
solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art.
262 do Regimento Interno/TCU;
Serviço de 9.3.2 – todos os servidores
9.3.2 dê ciência do inteiro teor do presente acórdão ao interessado, Recursos
foram comunicados acerca
alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual Humanos
das deliberações contidas no
interposição de recurso não o exime da devolução dos valores
Acórdão;
indevidamente percebidos após a notificação, em caso de nãoprovimento desse recurso;
9.3.3 – foi encaminha
9.3.3 encaminhe, no prazo de trinta dias, a este Tribunal, por
do ao TCU via SISAC
cópia, comprovante da data em que o interessado tomou
Ofício nº. 226/DIREH;
conhecimento desta decisão;
9.3.4 emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetêlo à apreciação do TCU no prazo de trinta dias, a contar da ciência
desta deliberação, nos termos do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº
55/2007; e
Acórdão: 6469/2010
Comunicação Expedida:Ofício nº 25506-TCU/Sefip, de 22/11/2010
Recomendação/Determinação
Área
Providência Adotada
Responsável
9.3. determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional de
9.3.1 – foi cessado o
Saúde no Acre - Funasa/AC que:
pagamento
da
parcela
9.3.1 faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento
impugnada no mês de
Interno/TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente
setembro/2010;
da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa;
9.3.2 – Os servidores
9.3.2 comunique aos interessados acerca da presente deliberação,
interessados
foram
alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual Serviço de comunicados
das
interposição de recurso não os exime da devolução dos valores Recursos
deliberações contidas no
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de Humanos
Acórdão do TCU nº.
não provimento;
4011/2010;
9.3.3. no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia,
comprovantes da data em que os interessados tomaram
9.3.3 – todos os servidores
conhecimento da decisão desta Corte;
foram comunicados acerca
9.4. orientar a Coordenação Regional da Fundação Nacional de
das deliberações contidas no
Saúde no Acre - Funasa/AC que:
Acórdão;
9.4.1 poderá, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno
deste Tribunal, emitir novos atos, livres das irregularidades ora
9.4.1 – Foi encaminhado via
apontadas, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na
SISAC ao TCU, Ofício nº.
forma do artigo 260, caput, também do Regimento;
226/DIREH,
em
9.4.2 sobre a necessidade de observar a correta aplicação do
14.09.2010;
Acórdão nº 2.161/2005-TCU - Plenário, no caso de pagamento de
valores decorrentes de sentenças judiciais, especialmente o subitem
9.4.2 - 9.4.2 – está sendo
9.2.1.2, in fine, no sentido de subtrair destes valores as sucessivas
observado pela CORE/AC,
incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias
a correta aplicação do
criadas por lei, até a absorção integral destas vantagens;
Acórdão
Nº. 2161/2005 – TCU
Plenário, com ênfase ao
subitem 9.2.1.2, in fine, no
sentido de subtrair destes
valores as sucessivas
Incorporações decorrentes
de
novas
estruturas

Resultados Obtidos

Através do Ofício
nº.
298/Sereh/Ac,
foi sanado junto ao
TCU equívoco com
relação a concessão
de aposentadoria do
servidor

Resultados
Obtidos
Cessou
definitivamente
a
vantagem
da
decisão
URP, nos contracheques
dos
servidores
aposentados
realizado a exclusão
da
referida
vantagem nos atos
de aposentadoria e
devolvido ao TCU
através do sistema
SISAC
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remuneratórias criadas por
lei;

16.2

Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

“Não houve ocorrência no período”.
16.3

Recomendações do OCI atendidas no exercício

Quadro 16.2 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
ACOMPANHAMENTO DAS RESPOSTAS PRELIMINARES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA - RA (PLANO
DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE)
IDENTIFICAÇÃO DO RA: 244037-2010
COMUNICAÇÃO EXPEDIDA: Ofício nº
34655/2010/CGU - Regional/AC/CGU-PR, de 20.10.2010
CONSTATAÇÃO Nº 004: Ausência de designação formal, mediante portaria específica, de servidores para exercer função de
fiscal/gestor dos convênios celebrados.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
UNIDADE
RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Adotar a publicação de portaria em boletins internos para
Coordenador A partir da recomendação da Controladoria Geral da
designação de fiscais/gestores dos convênios sob a
Diesp
União – AC adotou-se a rotina de Publicar as Portaria
responsabilidade da FUNASA/CORE/AC
que designam fiscais e gestores para todos os convênios.
CONSTATAÇÃO Nº 020 - Ocorrência de registros de convênio em situação de "a comprovar", no siafi, em prazo superior a 60 dias do
limite para apresentação da prestação de contas.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

002 - Em relação ao convênio SIAFI nº 590915, instar a
Convênio SIAFI: 590915 Informamos que a Convenente
FUNASA/PRESI/DEPIN/CGCON, a apresentar informações sobre
apresentou a Prestação de Contas Final, e que o processo
a possível ocorrência de celebração de Termo Aditivo de
de Convênio encontra-se posicionado na Divisão de
prorrogação de vigência e, caso tenha ocorrido, o motivo de não ter
Engenharia para analise e emissão de parecer técnico
sido registrado no SIAFI
(08/12/2010).
Coordenador Como foi apresentado a Prestação de Contas pela
003 - Em relação ao convênio SIAFI nº 590915, caso não tenha
Serviço de Convenente, não foi necessário oficiar a mesma.
havido celebração de Termo Aditivo não registrado no SIAFI,
Convênio
oficiar a convenente a apresentar a prestação de contas final, sob
pena de instauração de Tomadas de Contas Especial em caso de
descumprimento.
004 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 619274, reiterar notificação
Convênio SIAFI: 619274 Informamos que a entidade
para apresentação da prestação de contas final ou a devolução dos
encontra-se Notificada a apresentar a Prestação de
recursos com as devidas atualizações ou a devolução dos recursos
Contas Final reiterada a apresentar as documentações
repassados com as devidas atualizações sob pena de instauração de
solicitadas.
tomada de contas especial.
005 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 619274, doravante, atentar
Foi elaborado Planilha de Monitoramento e
para a necessidade de manter um sistema de controle e
acompanhamento de Convênios.
acompanhamento dos convênios de forma a evitar que, em
situações futuras, convênios cujos recursos forem liberados somente
em datas próximas ao término do prazo de vigência, deve se
proceder à celebração de Termo Aditivo "De Ofício", evitando que
o prazo exíguo para término de vigência possa comprometer o
alcance do objeto pactuado.
CONSTATAÇÃO Nº 0021 - Não atualização da situação das transferências concedidas, no siafi, conforme estabelecido em normativo.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Não houve nenhuma ação de execução da obra, entretanto
a Prefeitura recolheu a Conta Única do Tesouro Nacional o
valor liberado pela Concedente e suas Aplicações no
001 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 577285, nomear
mercado financeiro, tendo a Aprovação do valor devolvido
Comissão de Tomada de Contas Especial por meio de portaria
conforme cópia mensagem SIAFI nº. 20101151031. O
específica e monitorar os resultados da execução do processo de
referido Convênio foi encaminhado a Coordenação Geral
TCE, para, após o término dos trabalhos de apuração, efetuar os
de Convênios para que seja feito o cancelamento da Nota
registros devidos no SIAFI, de modo a mantê-los atualizados.
de Empenho do saldo a liberar.
Coordenador/
Diadm
CONSTATAÇÃO Nº 022 - Ocorrência de registros de convênios em situação de "a aprovar", no SIAFI, em prazo superior ao limite
estabelecido em portaria do MPOG.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

003 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 569362, realizar a análise
da prestação de contas sobre os aspectos da execução física e

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Convênio SIAFI: 569362 informamos que foi
instaurada Tomada de Conta Especial, por meio da
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financeira e verificar se ainda existem pendências relativas à
Portaria nº. 284 de 10.12.2010 (cópia anexa).
apresentação de documentos, tendo em vista que, segundo os
Coordenador
dados constantes do SIAFI, 100% dos recursos liberados foram
Serviço de
"comprovados".
Convênio
004 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 313250, realizar a análise
Convênio SIAFI: 313250 informamos a Convenente
da prestação de contas sobre os aspectos da execução física e
encontra-se notificada pela Coordenação Geral de
financeira, tendo em vista que já se passaram cerca de 12 anos da
Convênios
por
meio
da
notificação
nº.
data da apresentação da prestação de contas e ainda não foi
307/COPON/CGCON (cópia anexa).
analisada e aprovada ou impugnada, bem como apurar as
responsabilidades pelo demasiado atraso na realização das
análises.
CONSTATAÇÃO Nº 023 - Ausência de adoção das devidas providências para a regularização do convênio e não instauração de
correspondente tomada de contas especial
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Em relação ao Convênio nº 528378, providenciar a
Convênio SIAFI: 528378 informamos que atualizações
atualização do valor da "INADIMPLÊNCIA" no SIAFI, tendo em Coordenador/dos valores foram providenciadas, ficando o valor da
vista que o valor do dano ao erário apurado no relatório da
Diadm/Saeof “inadimplência” em conformidade com o do relatório
Comissão de Tomada de Contas difere do informado no SIAFI.
de Tomada de Contas, conforme consulta siafi (anexo).
CONSTATAÇÃO Nº 076 – Funasa-Ac não cumpriu determinação contida no Acórdão TCU 4533/2009 – 2ª Câmara.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Cumprimento do que estabelece o Acórdão TCU 4533/2009 A Comissão de Bens Imóveis designada pela Portaria
2ª Câmara.
Coordenador/46/2010 já elaborou o relatório final sobre a situação
Diadm
não apenas dos imóveis cobrados pelo TCU, mas de
todos os imóveis da FUNASA –AC (sem exceção). O
Relatório está em fase de revisão para efeito de
encaminhamento (via ofício) para os órgãos de
controle externo, notadamente para o TCU/SPU. No
dia 22.12.2010 no período da tarde foi realizada uma
reunião com o Gerente da SPU no Acre, Senhor
Glenílson Araújo Figueiredo no sentido de orientar
/dirimir dúvidas da Comissão sobre o uso de algumas
ferramentas do SPIUnet para efeito de atualização
dos bens imóveis cobrados pelo TCU. O processo de
atualização iniciou-se no dia 16/12/2010. O Senhor
Glenílson, um grande parceiro nesse sentido, informou
que comunicará oficialmente ao TCU que a FUNASA,
por intermédio da Comissão, atualizou todos os bens
imóveis objeto do Acórdão 3047/2007.
CONSTATAÇÃO Nº 002 -Divergências nos dados do quantitativo de pessoal, constantes das informações do siape e do relatório de
gestão, relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001- Doravante, observar o correto preenchimento do quantitativo
Foram promovidas as correções no quadro quantitativo
de pessoal com os dados constantes do SIAPE quando do
Coordenador/de servidores e as atualizações devidas, conforme se
preenchimento do Relatório de Gestão a ser encaminhado ao
Diadm/Direh demonstrou através do Quadro de Quantitativo dos
Tribunal de Contas da União.
Cargos Comissionados de DAS, FG e FCT enviado por
meio do Ofício nº 055/GAB/CORE-AC, de 5 de maio de
2010.
CONSTATAÇÃO Nº 001 - Pagamento de adicional de insalubridade em desacordo com orientação normativa da SRH/MPOG.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Proceder às reposições de valores ao erário, no montante total Coordenador/Foram feitas as reposições ao erário público,
de R$ 344,54, correspondentes aos servidores relacionados
Diadm
descontando-se dos servidores, os valores pagos como
conforme determina o artigo 46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
adicional de insalubridade.
de 1990.
CONSTATAÇÃO Nº 011 - Enquadramento indevido em inexigibilidade de licitação para suprimento de energia elétrica
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Realizar processos administrativos de dispensa cujo objeto
seja a aquisição de energia elétrica com concessionária ou
autorizada.

Novo processo administrativo para contratação de
Diadm/Salog fornecimento de energia elétrica está em andamento,
com o correto enquadramento no artigo 24, inc. XXII,
da Lei 8.666/93, que dispensa a licitação para aquisição
desse tipo de serviço
CONSTATAÇÃO Nº 013 - Critérios técnicos inadequados tanto na licitação quanto na execução dos contratos oriundos do pregão
eletrônico nº 3/2009 e nº 6/2009.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

001 - Proceder ao imediato cancelamento do contrato nº 009/2009.
002 - Realizar processo de dispensa, em caráter emergencial, sob o
amparo do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, obedecendo ao
critério de menor preço e não de médio preço, a fim de que a
população indígena seja prejudicada enquanto ocorre novo processo

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Informo que o Contrato foi cancelado.
A Administração optou em realizar o processo licitatório,
considerando que o tempo para contratação seria em
média de 30 dias superior ao da dispensa.
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licitatório para aquisição de serviços de manutenção de veículos e
fornecimento de peças.
003 - Realizar novo processo licitatório obedecendo ao critério de
menor preço e não de médio preço.

Processo Licitatório de nº 25106.006.771/2010-33 em
fase de execução (análise jurídica) para contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva e assistência mecânica, elétrica,
lanternagem em geral, funilaria, vidraçaria, capotaria,
tapeçaria e pintura, com fornecimento e substituição de
Diadm/Salog peças genuínas e originais, quando necessário, em
veículos automotivos para atender a frota da FUNASA
(sede em Rio Branco e DSEI em Cruzeiro do Sul/AC).
005 - A unidade deverá estudar meios de parametrizar os cálculos
O cálculo da quantidade de hora de serviço foi realizado
de horas, quando da realização de novo processo licitatório, pois a
com base no contrato de 2006/2007 (Contrato nº 05/2006
Administração Pública não pode contratar sem critérios.
do Processo nº 25106.006.612/2005-71), pois em 2008
não houve contratação deste serviço e em 2009 o
contrato somente foi executado por três meses. No ano
de 2006/2007 a FUNASA dispunha de 32 (trinta e dois)
veículos na sede e atualmente sua frota é composta de 54
(cinquenta e quatro) veículos na sede, portanto foi feita
uma extrapolação da quantidade de horas de serviço por
veículo para se ter uma quantidade que possa cobrir a
frota atual.
Na quantidade de horas estimada foi acrescido 20%
(vinte por cento), pois com o passar do tempo os veículos
vão tendo sua vida útil diminuída necessitando de
reparos com maior freqüência e a quantidade de peças e
serviços a ser realizado também vai aumentando. Sem
contar que a FUNASA está com o processo nº
25106.005.851/2010-71 referente à compra de 10 (dez)
veículos automotor tipo PICK-UP 4x4 que futuramente
também necessitarão de manutenção.
Para o município de Cruzeiro do Sul foi utilizado a
mesma base de cálculo por veículo, sendo acrescido 20%
(vinte por cento), e a previsão de aquisição de uma
ambulância e motocicleta em 2010.
A quantidade de guincho/reboque foi estimada com base
na distância entre as localidades atendidas pela sede e
pelo DSEI ARJU.
006 - Doravante, sejam apresentados orçamentos com tempo real de
A estimativa dos valores para cobertura mensal e período
manutenção dos veículos.
de 12 (doze) meses, foram consultadas diversas empresas
do MERCADO que atuam no ramo dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
peças. Como também foram realizadas pesquisas no
Sistema COMPRASNET, para subsidiar informações
para se chegar à estimada dos valores para a contratação
pretendida. E ainda como orçamento complementar:
Tabela do Sindicato da Indústria de Representação de
veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, uma vez
que no Sindicato do Acre não existe tabela.
CONSTATAÇÃO Nº 014 - Indício de preços inexequíveis na contratação de serviços de limpeza e conservação e falhas formais nos
processos licitatórios e de pagamentos.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

001 - Quando da contratação de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5º do art. 216 do Decreto nº 3.048/99.

002 - Fazer constar nos processos licitatórios os comprovantes de
publicação do edital em jornais locais de grande circulação.

003 - Fazer constar nos processos licitatórios os comprovantes de

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Em relação à retenção de 11% de INSS sobre serviços de
obra, referente a Nota Fiscal paga em 29/10/10,
informamos que não houve a citada retenção pelo fato
da empresa ser optante do simples e que gerou uma
Coordenador/duvida na equipe, sendo que agora não resta dúvida e
Diadm/saeof nos próximos pagamentos será retido o INSS. A partir do
momento que tomou conhecimento esta
Superintendência
No tocante a data da publicação no jornal local de
grande circulação informo que solicitamos via e-mail a
publicação do Edital no jornal A GAZETA. Segue
anexo recorte do jornal contando a publicação, bem
como a data. A Funasa criou um check list dos processos
licitatórios com o objetivo de evitar a falta de
documentos nos processos.
Na licitação é verificado o SICAF da empresa e caso este
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regularidade fiscal quando da habilitação jurídica da empresa
tenha alguma restrição é solicitado da empresa os
contratada.
comprovantes de regularidade dos documentos vencidos.
CONSTATAÇÃO Nº 016 - Contratação de serviços de limpeza e conservação em valor superior ao permitido pela legislação.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Ater-se aos limites máximos estabelecidos em Portaria do
Nas duas licitações realizadas de contratação de serviço
MPOG para pagamento de serviços terceirizados de limpeza e
de limpeza foram observadas e obedecidas os limites das
conservação
Portarias do MPOG.
002 - Zelar para que os valores contratados para a realização dos
Na licitação realizada subseqüentes Pregão 08/2010 a
Coordenador/FUNASA observou as metragens determinadas pela IN
mesmos tipos de serviços tanto na sede quanto no interior sejam
Diadm
proporcionais e equivalentes às áreas objeto de limpeza e
02/2008 e alterações posteriores.
conservação.
CONSTATAÇÃO Nº 003 - Ausência de procedimento adequado de controle e acompanhamento das transferências concedidas gerando
deficiências no processo de análise e acompanhamento dos convênios.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Adotar sistemática de controle de monitoramento e
acompanhamento dos convênios celebrados, ainda que seja
mediante a realização de planilhas em "Excel" ou BR Office Calc"
de modo a evitar a ocorrência de situações de perdas de prazos
para emissão de notificações de cobranças para apresentações de
prestações de contas; de realização de análises de prestações de
contas e de instaurações de tomadas de contas especiais.

Diadm/
Informo que está sendo adotado de forma sistemática o
Serviço
controle de monitoramento e acompanhamento dos
Convênios convênios celebrados, com vistas a evitar a ocorrência de
situações de perdas de prazos para emissão de
notificações de cobranças para apresentações de contas;
de realização de análises de prestações de contas e de
instaurações de tomadas de contas especiais. Modelo de
Planilha em anexo.
CONSTATAÇÃO Nº 045 - Processo de dispensa de licitação nº 09/2009 contendo falhas formais.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Anular os valores constantes dos empenhos 2008NE900479 e Coordenador/Foi corrigido no novo contrato firmado com a empresa
2008NE900480 os quais não foram objeto de liquidação por parte
Diadm
C.S.C. Melo – EPP, CNPJ nº 07.857.455/0002-58. Segue
da Funasa/AC junto à empresa contratada.
anexo documentos notificando a empresa e contas
002 - Atentar para o que estabelece a Lei nº 4320/64 no tocante à
Informo que está sendo observado por esta Coordenação
comprovação das fases da despesa pública, quais sejam empenho,
o que estabelece a Lei nº 4320/64 no tocante à
Diadm/Saeof comprovação das fases da despesa pública, quais sejam
liquidação e pagamento.
empenho, liquidação e pagamento.
CONSTATAÇÃO Nº 019 - Restos a pagar não processados no final do exercício de 2009.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Anular os valores constantes dos empenhos 2008NE900479 e
Empenhos anulados, conforme cópia de NE nº
2008NE900480 os quais não foram objeto de liquidação por parte Coordenador/2010NE000166 e nº 2010NE000167, em anexo
da Funasa/AC junto à empresa contratada.
Diadm
CONSTATAÇÃO Nº 017 - Empenhos liquidados em programas distintos dos inicialmente previstos.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Observar a finalidade de cada Programa e empenhar e liquidar Coordenador/As despesas estão sendo empenhadas e liquidadas
despesas somente naqueles Programas para os quais tenham sido Diadm/Saeof somente nos programas para os quais tenham sido
estabelecidas as metas orçamentárias anuais.
estabelecidas as metas orçamentárias anuais, conforme
recomendação da Controladoria Geral da União.

Análise crítica:
O déficit de pessoal para atender tempestivamente as recomendações feitas pelo órgão de
controle interno – OCI, foi um dos fatores negativos que prejudicaram o cumprimento das ações
descritas no quadro acima. A articulação inter-setorial no âmbito da SUEST-AC, foi um dos fatores
positivos que contribuíram para a resolução de problemas identificados no mencionado quadro.
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16.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
ACOMPANHAMENTO DAS RESPOSTAS PRELIMINARES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA - RA (PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE)
IDENTIFICAÇÃO DO RA: 244037-2010
COMUNICAÇÃO EXPEDIDA: Ofício nº 34655/2010/CGU - Regional/AC/CGU-PR, de 20.10.2010
CONSTATAÇÃO Nº 020 - Ocorrência de registros de convênio em situação de "a comprovar", no siafi, em prazo superior a 60 dias do limite para apresentação da prestação de contas.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO

Convênio SIAFI: 461636 informamos que conforme Parecer Financeiro O convênio SIAFI nº. 46163encontra-se com as contas
57/2010, emitido pela técnica da CGCON, (copia anexo) o referido
APROVADAS e devidamente atualizadas no SIAFI.
Convênio encontra-se APROVADO.
001 - Em relação aos convênios SIAFI nºs 461636 e 412700,
realizar a imediata análise das prestações de contas e promover
Convênio SIAFI: 412700 Em contato com a CGCON/COPON, e a
O mencionado convênio encontra-se com as contas
as diligências cabíveis tendo em vista que o prazo limite
mesma informou, via email, que por um lapso deixou de ser
APROVADAS.
estabelecido nas IN STN nº1/97, ampliado pela Portaria
comprovado, informou ainda que o mesmo já esteve em
SLTI/MPOG nº 127, de 29/05/2008 já expirou desde 2004.
inadimplência, porém foi baixada a inadimplência, sendo que já está
Coordenador
comprovado no SIAFI, foi analisado e notificado (notificação 154 de
Convênio
31/03/2010), porém ainda não foi atendida.
006 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 559229, atentar para a
Convênio SIAFI: 559229 informamos que a Convenente apresentou a O referido convênio encontra-se posicionado no Serviço de
observância do atendimento aos prazos legais estabelecidos para
Prestação de Contas Final, e que o processo de Convênio encontra-se na Convênios para análise financeira.
realização da análise da prestação de contas sobre os aspectos da
Educação em Saúde para analise e emissão de parecer
execução física e financeira, conforme a Instrução Normativa
técnico(13/10/2010).
STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997 e a Portaria SLTI/MPOG, de
29 de maio de 2008.
CONSTATAÇÃO Nº 0021 - Não atualização da situação das transferências concedidas, no siafi, conforme estabelecido em normativo.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

002 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 542456, deve ser
Coordenador/Convênio SIAFI: 542456, (convênio 2056/04) celebrado com a
O mencionado convênio encontra-se com as contas
procedida a imediata análise da prestação de contas sobre os
Serviço de Prefeitura Municipal de Porto Acre, informamos que as analise
APROVADAS e devidamente atualizadas no SIAFI.
aspectos da execução financeira para verificar se há realmente
Convênios técnica/financeira foram feitas, entretanto a Convenente foi notificada e
valor a ser inscrito como inadimplência no SIAFI de modo a
reiterada a apresentar a prestação e as documentações solicitadas
manter os registros no SIAFI nas situações corretas e evitar
prejudicar o município convenente a obter repasses de recursos
por meio de transferências voluntárias federais, por inclusão
indevida no cadastro de inadimplentes.
CONSTATAÇÃO Nº 022 - Ocorrência de registros de convênios em situação de "a aprovar", no SIAFI, em prazo superior ao limite estabelecido em
portaria do MPOG.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

001 - Em relação ao Convênio SIAFI nº 581039, realizar a
análise da prestação de contas sobre os aspectos da execução
física e financeira e verificar se ainda existem pendências
relativas à apresentação de documentos, tendo em vista que,
segundo os dados constantes do SIAFI, 100% dos recursos
liberados foram "comprovados" e o prazo limite para
apresentação da prestação de contas já expirou.

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Convênio SIAFI: 581039 Informamos que a Convenente apresentou
a Prestação de Contas Final, e que o processo de Convênio encontrase na Divisão de Engenharia para analise e missão de parecer técnico.

O serviço de Convênios está aguardando os prazos
legais para instaurar Tomada de Conta Especial.

Convênio SIAFI: 532877 informamos que o processo de ConvênioInformamos que o convênio encontra-se posicionado na.
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002 - Em relação aos Convênios SIAFI nºs 532877, 569368,
558906, 553775, 533581, 569372 e 542463, realizar a análise das
prestações de contas sobre os aspectos da execução física e
financeira, tendo em vista que o prazo limite para análise das
prestações de contas, conforme determinado pela Portaria
Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, já expirou

encontra-se na Divisão de Engenharia para analise e emissão de parecerSeção de Educação em Saúde para emissão de parecer.
técnico (10/02/2010).
Convênio SIAFI: 569368 informamos que o Convênio encontra-se O convênio SIAFI nº. 569368 estar aprovado e
APROVADO, conforme consulta SIAFI (anexo)
atualizado no SIAFI.
Convênio SIAFI: 558906 informamos que a Convenente apresentouO mencionado convênio nº SIAFI 558906 estar com as
prestação de contas final e que o processo encontra-se na Educação emcontas aprovadas e atualizadas no SIAFI.
Saúde para analise e missão de parecer técnico.
Convênio SIAFI: 553775, informamos que a Convenente apresentouO referido convênio encontra-se posicionado na Seção
prestação de contas final e que o processo encontra-se na Educação emde Educação em Saúde para emissão de parecer técnico.
Saúde para analise e missão de parecer técnico (24/03/2010).
Convênio SIAFI: 558906, informamos que a Convenente apresentouO mencionado convênio SIAFI nº. 558906 encontra-se
prestação de contas final e que o processo encontra-se no Serviço deAprovado e atualizado no SIAFI.
Convênios para analise e emissão de Parecer Financeiro.
Convênio SIAFI: 569372, informamos que a Convenente apresentou Informamos que falta concluir análise financeira do
prestação de contas final e que o processo encontra-se no Serviço demencionado convênio.
Convênios para analise financeiro.
Convênio SIAFI: 542463, informamos que a Convenente apresentou
prestação de contas final e que o processo encontra-se na Educação emO convênio EP 532/2004 está posicionado na Seção de
Coordenador/Saúde para analise e missão de parecer técnico (05/04/2010).
Educação em Saúde para emissão de parecer técnico.
Convênio Convênio SIAFI: 046823(S.E.S.-091/92), SIAFI: 135304 (UNI -151/95),
005 - Em relação aos Convênios SIAFI nºs: 046823, 135304,
346845, 439210, 449969, 490027, 490027, 559116 e 581675,
SIAFI: 346845 (C.P. Índio do Acre- 221/98) informo que por ser um
Os referidos processos dos mencionados convênios não
atentar para o cumprimento dos prazos de análise de convênios
Convênios antigos a FUNASA recebeu este passivo da DICON/MS, e
foram encontrados até a presente data.
estabelecidos na legislação pertinente.
até o momento não conseguiu localizar os referidos Processos para
providenciar os devidos encaminhamentos legais.
Convênio SIAFI: 439210, (convênio 0592/01) celebrado com o Governo O convênio 0592/204 encontra-se Aprovado e
do Estado do Acre, a análise técnica/financeira foi feita, estando a
atualizado no SIAFI.
Convenente Notificada (Not. nº. 22/Equipe de CORE/AC, de
20.09.2010), onde a Convenente atendeu e o processo encontra-se em
analise.
Convênio SIAFI: 449969, informamos que a Convenente apresentou
O convênio nº 1473/2001, encontra-se posicionado na
prestação de contas final e que o processo encontra-se na Educação em Educação em Saúde.
Saúde para analise e missão de parecer técnico (15/09/2010).
Convênio SIAFI: 490027, (convênio 057/03), celebrado com a Prefeitura O referido Convênio nº 057/2003, encontra-se
Municipal de Brasiléia, foi realizada analise técnica/financeira onde o
devidamente aprovado e atualizado no SIAFI.
referido Convênio foi Aprovado. Conforme consulta SIAFI (anexo)
Convênio SIAFI: 559116, informamos que a Convenente apresentou
O referido convênio encontra-se posicionado no
prestação de contas final e que o processo encontra-se na Educação em Serviço de Convênios para análise financeira.
Saúde para analise técnica (16/09/2010).
Convênio SIAFI: 581675 informamos que foi instaurada Tomada de
O Gestor foi devidamente notificado para recolher o
Conta Especial, por meio da portaria nº. 283 de 09.12.2010 (cópia
débito ou apresentar delegação de defesa.
anexa).
006 - Fazer gestões junto à Unidade Central da FUNASA, por
Sem manifestação.
Com a nova estrutura da Funasa, o Setor de Convênios
meio da Presidência da Fundação, solicitando a disponibilização
que antes estava vinculada a Administração, passou a ser
de vagas para ampliação do quadro de servidores efetivos para
Serviço de Convênios adquirindo novas atribuições e
atuarem nas áreas responsáveis pelo acompanhamento da
competências não conferidas para a SUEST, tendo em
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execução física e financeira dos convênios celebrados pela
vista que antes era realizada pela Coordenação Geral de
instituição, que estão sob a responsabilidade da CORE/AC, de
Convênios/Presi. Porém o déficit de servidor continua,
modo que seja possível exercer com eficiência o
contando atualmente com apenas 03 servidores, e não há
acompanhamento e a fiscalização dos convênios celebrados pela
autonomia da SUEST para contratar.
FUNASA com convenentes localizados no Estado do Acre.
CONSTATAÇÃO Nº 023 - Ausência de adoção das devidas providências para a regularização do convênio e não instauração de correspondente tomada
de contas especial
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

002 - Em relação ao Convênio nº 553774, Monitorar o andamento
Convênio SIAFI: 553774, (convênio 2338/05) celebrado com o Governo Após encaminhamento da nova documentação o referido
das diligências realizadas em decorrência da análise da prestação
do Estado do Acre, informamos que foi realizada sua analise
convênio nº 2338/2005, encontra-se posicionado na
de contas sobre os aspectos da execução financeira e adotar as
Coordenador/técnica/financeira sendo que a Convenente foi Notificada através da
Divisão de Engenharia para análise das documentações
providências, inclusive a Instauração de Tomada de Contas
Convênio Notificação nº. 11/2010/Equipe de Convênios/Core/Ac/Funasa de
apresentadas.
Especial, se necessário, visando a apuração das responsabilidades
16.07.2010, (cópia em anexo) onde foi atendida por meio do Oficio nº.
e o ressarcimento ao erário do valor correspondente às despesas
1388/GAB de 11.08.2010, sendo que esta Equipe de Convênios está
impugnadas, devendo atentar para que situações como a que
realizando nova analise das documentações apresentadas.
ocorreu neste convênio não aconteça, sobretudo, quando se
tratar de convênios com valores elevados.
CONSTATAÇÃO Nº 024 - Ocorrência de convênios com vigência expirada com valores ainda classificados em "a liberar".
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Observar, doravante, que após o término de vigência de
Coordenador/Quanto aos Convênios que se encontram com sua vigência expirada e O Serviço de Convênios vem mantendo contato com a
convênios, não é mais possível liberar recursos, portanto, deve-se Convênio estão com suas contas classificadas em “A Liberar”, informamos que Coordenação Geral de Convênios, solicitando atualização
instar a Coordenação Geral de Convênios para que providencie a
solicitamos a Coordenação Geral de Convênios que seja providenciada a das contas “A LIBERAR” para “NÃO LIBERADOS”,
atualização dos valores classificados indevidamente como "A
reclassificação das contas para “Não Liberados” e que algumas já
sendo que a maior parte dos convênios foram atualizados.
LIBERAR" para "NÃO LIBERADOS".
tiveram sua reclassificação.
CONSTATAÇÃO Nº 027 – Funasa-Ac cumpriu parcialmente determinações contidas nos Acórdãos TCU 1467/2009 – 2ª Câmara e 2821/2009 – 2ª
Câmara.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Cumprimento do que estabelece os itens 9.3.2 e 9.4.2 dos Coordenador/Foram realizadas a exclusão do adicional de insalubridade, conforme
Acórdãos TCU 1467/2009 - 2ª Câmara e 2821/2009 - 2ª Câmara. Diadm
notificações de servidores e comprovantes de exclusão do desconto
anexos. Acórdão TCU 1467/09: Agenor Moura da Silva e José Almir
Gomes do Rego; Acórdão TCU 2821/09: Pedro Pereira Filho e Sebastião
Texeira da Rocha.
CONSTATAÇÃO Nº 013 - Critérios técnicos inadequados tanto na licitação quanto na execução dos contratos oriundos do pregão eletrônico nº 3/2009
e nº 6/2009.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

004 - Providenciar a devolução aos cofres públicos dos valores
Está sendo providenciada minuciosa leitura do edital e da legislação
apurados como prejuízo ao erário no montante histórico de R$
Coordendor/ pertinente, para posterior reiteração da defesa já apresentada, com
11.424,56 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
Diadm/Salog argumentos legais e práticos, haja vista que o pregoeiro agiu na mais
cinquenta e seis centavos), relativos ao exercício de 2009 e 2010,
estrita legalidade.
que deve ser corrigido monetariamente baseado no Sistema de
Atualização.
CONSTATAÇÃO Nº 016 - Contratação de serviços de limpeza e conservação em valor superior ao permitido pela legislação.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

003 - Providenciar junto à empresa contratada a devolução ao
erário, no montante de R$ 3.373,56, corrigido monetariamente,

UNIDADE

Cessou definitivamente a vantagem de decisão URP,
nos contracheques dos servidores aposentados.
Realizada a exclusão da referida vantagem nos atos de
aposentadoria e devolvido ao TCU através do SISAC.

Por orientação da PFG/FUNASA/AC, está sendo
retificada a defesa perante o TCU, concernente ao
procedimento adotado pelo pregoeiro no certame
referido, considerando o disposto nos artigos: 41 caput,
45 caput, 48, I todos da Lei 8.666/93, bem como o preço
médio estimado, praticados no mercado local.

RESPOSTA DA UNIDADE

Coordenador/Informo está sendo providenciado o cálculo dos valores corrigidos para
Diadm/Salog notificar a empresa.
A administração está providenciando atualização dos

83

baseado no Sistema de Atualização de Débitos do TCU.

valores para efetivação do Processo de Cobrança, haja
vista que a empresa já foi notificada via Ofício nº.
38/2011/Diadm/Suest-Ac em que não acusamos o
recolhimento via GRU.

CONSTATAÇÃO Nº 028 – Funasa-Ac cumpriu parcialmente determinações contidas no Acórdão TCU 4154/2009 – 2ª Câmara.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

001 - Cumprimento do que estabelece o item 14.5, alíneas b e i,
Para controle da vigência dos contratos, especialmente os que envolvam Está sendo providenciado junto a engenharia uma
do Acórdão TCU 4167/2009 - 2ª Câmara, leia-se Acórdão
serviços de natureza continuada, o setor responsável (SALOG) adota o maneira legal para mensurar por estimativa os valores
4154/2009 - nas próximas contratações, especialmente as que
seguinte procedimento: comunica, 3 ou 4 meses antes do término do
correspondentes ao consumo de água e energia para fins
envolvam serviços de natureza continuada, planeje e instaure o
contrato, o seu fiscal e a empresa. Quanto à última, a comunicação por de ressarcimento ao erário por parte da empresa Souza &
procedimento licitatório com antecedência necessária para
Coordenador/escrito é precedida de tomada de preço e, verificado que o mercado
Pastor LTDA, durante o período da vigência do contrato,
concluí-lo antes do término do contrato precedente, considerando Diadm/Salog pratica preços maiores, questiona-se a empresa se ela tem interesse em haja vista que não temos conhecidamente, uma formula
inclusive as hipóteses que exijam a repetição do certame,
prorrogar o contrato, de modo a evitar que eventual necessidade de
preestabelecida para esse tipo de cálculo. Tão logo
de modo a evitar que eventual necessidade de
revogação/anulação da licitação seja causa de contratações com fulcro notenhamos tais valores, será reiterada notificação a
revogação/anulação da licitação seja causa de contratações com
artigo 24, da Lei nº 8.666/93.
empresa para fins de recolhimento dos valores devidos.
fulcro no artigo 24, da Lei nº8.666/93;
- Informo que está sendo providenciado o cálculo dos valores corrigidos
adote as medidas cabíveis para mensurar e promover
para notificar a empresa.
o
devido ressarcimento da parcela de energia elétrica e água em
que incorreu a Souza e Pastor Ltda. na preparação dos alimentos
servidos na CASAI, durante todo o período em que prestou esses
serviços, haja vista a previsão contratual de que a contratada
deveria arcar com todos os custos necessários à preparação e
fornecimento das refeições.
CONSTATAÇÃO Nº 019 - Restos a pagar não processados no final do exercício de 2009.
DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

002 - Providenciar novo processo licitatório para conclusão da
obra inacabada por parte da empresa C. P. ROSAS
ENGENHARIA, pois não há licitantes remanescentes a fim de
poder enquadrar-se em dispensa de licitação, conforme já
recomendado no Relatório de Acompanhamento da Gestão nº
239254, de 26 de fevereiro de 2010, emitido por esta
Controladoria.

UNIDADE

RESPOSTA DA UNIDADE

Está sendo providenciado para o exercício de 2011 em virtude da grandeEstá sendo providenciado para o exercício de 2011 em
demanda de processos a serem licitados na Coordenação Regional dovirtude da grande demanda de processos a serem
Acre no exercício de 2010.
licitados na Coordenação Regional do Acre no exercício
de 2010.
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17.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

17.1

Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa

85

18. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
19. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS PARTIDÁRIOS
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
20. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAIS
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
21. INDICADORES DE EMPENHO DO IFES
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
22. ANÁLISE DE SITUAÇÃO FINANCEIRA
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
23.

REMUNERAÇÃO PARA ADMINISTRADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS

“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
24. CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE “PRODUTO”
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
25. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESIMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS
IMOBILIÁRIOS
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”
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ANEXO III
RELATÓRIO E PARECERES DE ÓRGÃOS E ENTIDADES OU INSTÂNCIAS
QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS E OU SOBRE A GESTÃO
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